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Mikko Heiniö ja Pirkko i'-'[OiS:lla brnnisti\';it Turussa vuonna 1994 Suomen
Akatemian tukeman tutkimusprojektin "!\ [usiikin merkitys suomalaisen
kulttuuri-identiteetin [uojam", jonka suojissa tiirn:i lyö sai alkunsa. Monet tiliä
llItkirnusla koskc,';n kysymykset heriisiv:iI kuitenkin jo ;Iikaisemmin. kun
osallistuin viime vuosikymmenen aluss;l Pirkko !\[ois:llan innosl:1valle kurssille.
jolb kisitehiin feministi:;!:i ja kulttuurista l11usi ikintutkimusla. Kiitän h:lnt:i

I:impirn:isli kiymislärnrne lukemattomista kiinnostavista keskuste\uist:\ seki
kirsiväl1isest:i rohkaisusta ja tuesta silloinkin . kun oma uskoni tutkimukseni
edistymiseen on ollut koelleill:1 . Pirkko 1\ loi5:11:1 toimi rn~'ös ennen Åbo
Akademihi n siirtYl11ist;i~in tvöni oh jaajana.
~·Ii kko H einiö luki j:1 kommentoi työn edetess:i osia siit:i ja lopulla koko
kisikirjoiluksen. Kii t:in h:inUi keskusteluisl:l ja huomioist:!. jOlb aunoivat hiom:t:tn työn lopulliseen muOtOOll:h1. Työni ohj:l:lja l ea Rojob innosti. kannusti ja
:lsc1Ii " l jOj:\ tutkimusprosessin kuluessa niin. että työ on nyt v:\lmis.
V:iitöskirjatyöni esitarkast:ljia John Richardson!a ja Tuula Gordon!a kiitiin hedelndlli5ist;i kommenteista ja korjausehdotuksist.\.
~ I on ien ihmisten j:l yhteisöjen :IPU on helpou:l1lut ratkaiseva lla t:l\"alb työn
edistymist;i sen eri \·aiheissa. Kiit;in Sibelius-museon arkistO:I. " leisradiot:1 ja
Sibelius-viulllkilpailun kilpailllorganisaatiota kilpailua koske":ln aineiston antamisest:\ kiynooni. Minna Pitkiist;i kilp:lilua koskevista tiedoista. Janne j:1
Tuomas Haap:lsta vicleonauhojen !:Iin:l:lmisest;l. ~ I arja -Tertlu Huohomäkeä viisaist:1 neu\·oista. Pi:l t\mikaist:l ja .\ Iarj:mna Vin:Lsta tu tkimU:hlvustamisesta ja Eil:!
Rantasta etnisyytt:i j:l ·rOlua · kisittele\·ien lukujen lukemisest:\ seki kommentoimisesta. Sibelius-kilpailu n finaalia kisiuele\'ien "Klionauhojen etsimisess;i
s:lin apua useilta tahoi lta ja her1ki lÖi!t:i. Sanna HOjola luki koko käsikirjoituksen

Eipi työn IOPPuv:l iheessa. H:inen kommenttinsa aUl1oiv:11 suuresti työni keskeisten argurnenuien larkentamisess.1. Turun yliopiston j:l Åbo Ak.. dernin
musiikkitieteen tu tkij:lsemim:lribisia seb kursseil1eni osallistuneit:1 opiskelijoita kiit:in monista mielenkiintoisist:! keskuslel uist:l.
Tutkimustyöt;ini oval l:tloudellisesti lukeneet työskentely- ja matka-apurahain Suomen Ak:uemia. Suomen Kulttuurirahasto. Turun Suomalainen
YliopistoseurJ. Turun yliopiston humanistinen tiedekunta. Turun Yliopistos:i:itiö ja Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto. N:iiden yhteisöjen l is:iksi kii6n Suomen Etnolllusikologista Seuraa si it:i. ett;i se o tti viiitösk irjani julk:Lisusarj:lansa.
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Umpimimm;it kiitokset osoit:ln bheisilleni. Vanht'mmilleni Irmel i ja Haimo
Lepp:iselle olen kiitollinen \·:ll";lukseHomasw [llesla ja :1\·lISI:1 \·uosien '·:Irrella.
Sisareni Sa ri Tulonen ja hiinen pesueensa - Peetu . Veet i j~l Petri - I:lfjosivat tuikitarpeelli:;ia ja tehokkait:l tYÖSI:! irrott:lulurnisen heI kEL Jukka S:lrjal:ta kiil:in
m:lhdoll islludesta ihmel ykseen. mUlllo kseen ja lii kkeeseen.

Tll rtlssa 7.10.2000
Tam u'P/XiI/C'1I
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JOHDANTO
Vuoden 1995 Sibelius-\"iuluki lpailust:1 kenovissa mediateksteissti - sanomJ- j:l

:l ikakaus1ehlianikke!eissa seka radio- ja televisio-ohjelmissa - kasiteltiin lyhyesti
S:J.llottuna musiikki:l, jota soiniva! kilpailuun as:dlis!uneet viulistit. Helsil/gil/
S(lIlo missa (27.1 1.95a) todettiin loppukilJXlilull albess:! "mestariviulisti" Isaac
Stern in sanoneen. euJ "[h)yv:i viulisti ei soit a \'iulu:l. Rin soinaa lllusiikkia!"

LauSlllll;\SSa oletetaan muiden Sibelius-ki lpailua kasillele\"ien medi:ltekstien 1
tavoin luk ij:m tiet;iv:in. mll:i "viulistilb" ja "musiikilla" t:lrkoitetaan. Yht:i hydn
kuin S:.l nomalehtien lukijoiden. television katsojien ja radion kuuntelijoiden .
myös musiikkitieteen

opi nnoissa

:llku:l

pidemm:ille

p:ijsseen

opiskelijan

oletetaan liel:i\';in , milj niiillj bsiueillj tarkoitetaan, l'< '!it;[ tapahtuisi. jos njitj
asioita ei kohdeltaisiban

ilsesl;i;inseh'yyksin:i~

Musiikintutkimuksen kohteiden j:l tarbslelut:lpojen monin:listllminen ja
keskustelu erilaisten n;[kemysten \':ilill~i on viime vuosikymmenien aibna johtanut n:iit:i prosesseja seuranneet musiikintutkijat hiimmennyksiin, Nichobs
Cook ja Mark [\'erist
totea\':lt musiikintUlkimuksen tämänhetkistä

um. \')

tibnneu;l bajasti pohti\'an al1lologian Relbinkinfj ,Ill/sic alkupuheess:l. ell:i
oman aikamme musiikk itieteen ja musiikin teori:l11 historia on varmuuden
menelt;[misen historiaa : emme en:Ei tiecU mit;! tieebmme. 1
Pirkko Moisala (1998, 330) on todennut. ett:i sellainen tieteenala . job "ottaa
tutkimuskohteensa ilsestj:inseh-yyten:i ja job pit;Ei metodeitaan jo löydettyin:i
j:l kyseenJlaistamattomina, ei [-

-1 o le en:i;i tieden:i"

H:in ehdottaa . e1t:[

"[mleidiin pit:iisi alituisesti j:lksaa kysy:i yh:i uudelleen, 111i1:i musiikki on ja miksi se on sit:!' m itä sen väitet:[:in ole\':m" (ibiel.), Sen sijaan. että p itäisin itsestä:inselvä n:i sit:i . mit;[ musiikki ja \ 'iulistit Sibelius-viulukilpailu:l bsitte1eviss:[
rnec1iatekstejss:i 01.'(11. ryh dyn tUIki maan . miten n:i111:i asiat noissa teksteiss:[
m~'enlll/'{/t, T;istä n;ikökulm:lsu tarkasteltuna 'viu l isti' ja 'musijkki' ehjt en:i:i
n:iyt;[kiän itsest:i;inse!\'i!t:i tosiasioilta. \'aan osoittautuvat hisloriallisiss:l valta- ja
rnerkitysj:i rjesl ei missä ra k enl 1.1 neiksi ka l egori oi ksi,
Sibelius-kilpailua bsilteleviss:i medi:neksteiss:i kirjoiteltiin musiikista ja \ 'iulisleista tietyil];i t;1\'oilla - n:iit;i :lsioita ei voie!:! Einsirnaisessa taidemusi ikkikult -

2

T"rkoilan t"k<lill:; bikenbi<i" r"pre"eJllaation IllllOloja: ei ainoasta:1Jl kirioilust", '-:1:1Jl
mvös kl,,-i:1 ;:1 puheli"
V~mlluuden menelUmi sestii o,'at ku;oittaneet \iime "ikoi n:1 1non"t \lukijat . Susan .\ kClar)'
tOle:l" kirjassaan !'emillllle El/{li113~ (1<)91. 19): -1 ;,m no ]onger sure \\'h"t ,\ IUSIC iso, Philip
v , Bohlmanin ( 19'),iJ mUb:1n "'u Si i kkiti"t"ilij,il O\'al jOlllllrle"t moraaliseen paniikk i in juuri
siksi , ~>ll,i e"''''e "n;;,; lied:i. mit:; musiikki ;a musi ikkilkde "'-,U, Susa n ,\ k Cbry (2000. 6 ,
p"SSim. ) poh lii uudesS:l kirjassaan COl/!'elltiolltll lr'lsdom 1l1usiikilli si :1 its<c,t;i;ins"h'yyksi,l ja
osoilt", "iid"n ok"·,m kei"ok'koisia k OnSlnlklioitl. joil;l ih",iset 0,';'1 kd,"in<c<c1 ia sopi neet
ylliipitiidns:i tietyi'sii kOnlck ,teissa, li<:lyisl,i syisl;; ;:, ';bt:uakscen tienyih in taq)<Cisiin sck:t
toiwbiin ,

9

tllllri ssa merkityk sellist:i:i miten t:thansa. Ku n ,·iu listin sanoHi in v aikk3pa v:ilit t:iviin soinaessaan sä\"ehäj:i n :I j:uu k sia ( k s. esim . Af 30. J 1.9;c). kyse o n

lie~)'II 

faisesla tiet;i m isen ta v:lst:l . !I'lichel Fo u c:lult"n (1990. [ 00 ja 1980, 109) m ukaan
v:llta j j:1 t ieto liittyviit erOIl:lm:lu o masti yhteen : ··ei ole o lemassa ylu:Un vaha suhdeH:t ilman tiedon kent:i n korrelatiidsta rak ennella e ik:i o le o lemassa tietoa
jok:! e i edellytä ,:1 Illlloclost:l s;ul1:maikaisest i \·ah:IslIhle ila·· (FO\iC;IUh 1977, 23).
$am:m ai k;tisesli k un \·:111:1 r:.tjoiu:I:1 n iit] tapoj:!. joi lla lll\ISiikist:t ja \'iul i.sleisl a
\·oid a:m p u hu;! ja kirjoitt:I:!. se mrös mahdoll iSl aa ll:iiden :lsio iden merkitykselliSI:imisen tietyl J:i ta,·alb. Selt·itäll tässä tutkim uksessa musiiki ll ja l 'iulistill mer -

k itykselliSIä m isell f(f/XJja Sibelius -I'i11111 kilfxf ilu a h is ittele/ 'fssii II/e(/ialeksleissä .

MU SIIKIN AUTONOM IA
liinsimainen taidernu sii kkikuht\lu ri pentstu u moderni n:1 aib na. 1700-luVlIll
lopu lt:l bhtien aina I:ih:i n aiban saakka.
lava l le.

jota

tosin

on

e ri

h~Tin

,·oim:lkk:l;lsti y hdelle tietjmisen

:l ikoit1;1 m u unnel w

lu kem:lltol11i l b

ta\·oil b :

:tul o nollliselle m u si ikk ikäsitykselle."' T:imän käsityksen mukaisesti m usiikk i
muotoutuu itsenäisten . abstrakl ien periaatteiden m ukaisest i. jOtka ei \·:it ole
sidok sissa n i it:i ymp :i rö i\·:i:in sosiaaliseen ma :lilm:l :1Il ( k s. esim . Le ppe n &
McCbry 1987. xii) .
Seuraavassa katk elm:lssa n:i k yv:it musiik in :l uto no mi;!n perusperi a:ll1eet.
M ikko Heiniö (1 995. 16) o n todennut. eU:i
[sk'h-immin c rotlll'·~1Il saa r~kkt.-en;;:l [s uomal:lbt~n musiikki kulttuurien
kent3ss;i1 n;i}11;i;i mllocloslax:m laidemusiikki: nimo:nom:l:tn t:iIIe :Iluttlle
o n kesk illyn~1 pisin ja jiisentyno:in bytiinnöllis-tt."'Oft;'t:llincn l ra ditio.
va kiintunein koulul\IS ja tlllkimus sekii yhtei~kun n:tn t:tloudellinen j:l
henkinen lU ki. T:lidemusiikin ideologi:ln taust:lll:1 on kl:l~~isrom:lIlllinen
l:lilttn ja t<:"Ok~n bsite. S:in;'llys ed USI3~1 tekiiiin~:i \":llxl:U:l i ! seilm:lisu~l
sy\"iillisimmilEiiin ja yksilöl1i,immiWi:in. se on mieluiten absoluuttinen eli
ulkolllUsiikillisest:l ohjelmast:l ri ipplI l1l:non. ja klllllij:llw OCIOlc!a:ln cstcet.i

FOll("au ll"n (t9')O. ')j) muk:ul1 , ·"h;l on );i~n;i joka p"ik.,,,,, eik,lmikhn ok , iil:; ' ·:lP":"".
I bn h:,tua:L p;iibl;t eruon 'ell"i<;e'I.I lundi""bi nnnnLimj't,Lin ,·,,11,,11 k:i,iut.",st~. joss:! \~llla
niihd:Un pdk,i'taän 'Ilhl.".ma m.:k:m"mina \ ·alla ei ok· :lInO;"I:I,m hler.i rkkin~·n 5uhde
h,lllilsijoiden i;' h'iUmuJ('ll \·,l1iU.i. 1.1.111 \":lh.bUhlCd m[lOOo:-I,I\.1I m0l1imlllkaiscmpi;1
...o..iaalisia \·crkO>.lOi,1 ( FVUl·Juh ] <)90. ')(). ') 1.1 Foucmlfbl-.c,t:, l·ah:l·:ln:lI~T'ht;i
nm"iikimutkimuk ............ ks. Tnl1Ihn:-on t9')j ja Richard:.on 1<)9'"). cruri<.c"ti ,inu 12-· t.iO~'

.

,

Atnonomi'lIcori" eI ole rluen.lincn itmiö. 'J:ln '" on olem.I',,1 moni,",,, ~'ri rnuodOl""'I .
Erkki s.:.... "jnen j'lollcke 'llllollOml.II~'Ori~1 kolnK.-..:n ryhm,;,in Fn_lIlunJI ......·u n'",ion mukaan
t'l ioct"oksia c, ' ·oidJ p,td rlncl_kunnallisc<1i m:Ur.lj1ynem.l l11UodO,lclmin:l. Toi .... n
' ·cr:;ion muk:tan l aill"ell:i ci l>1c ytllci._kunn"ni _l:I funkliol.' I\nhn;mnen 'l",."ion muk:t i !>C~li
c~".."Cllin",u sf":i;iri on om:ll;tkml"n , i in,\ m i des~'i. dl:i '"Cn .Ii:tlcllaan olevan ri ip p umal on
<,riJa isist, • k "gn llii,·i_i_I" . mor:lalislSla ja pl:l kl i<i_la • i nlre_sei'l" Tih'ii n ·rsios.>" myös
CSlccllbi,i :1I....oja kok",·" ihlllll1c'n n;ihd,i:in u '<.'in _o,i:l,lIbi_l:I ia kutlluuriS;, I:I !>Ciko;,,,,
' ·:llX.;,k.' ; ok-nnok._i. (!l<:,·ilnl"n )9')1 2%.1')- . )
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tistii kOnlempl:1:lIiot:I, ts, s ~'\'ent~'mist:i teokseen itSt:ens:i dk:i sen
alist:lIllist;l muihin k:iynöt:lrkoituksiin, Sinen Iketho\'cnin teos on
t;lidemllsiikissa n:llny myös kirioin:1j:1I!:I:ln SUUrt:1 työp:lnosta \':I:ltil':ln:1
ideoiden kikytym:in:i; tidyss:i mieless:\ musiikki on jo partituuriss:1 eik:i
l':lst:1 eEiväss:i es ityk St"~s:i kw<:,n useimmissa 111uiss:1 n1l1,.iikkikul!tullreiss:l,
\':Iikb nykyisin j ~llIri kuuluisat esiintyj:inimel \'el iil':ilkin yleisöä
konsertteihin, 1:lid<c"lllu,.iikki on sinenkin seh':bli h.--oskeskeiSt.>mpii:i kuin
populaarilllllsiikki. jCKS:t s:\I'e!t:i j:in on o!t:I\':! sal11:111:1 esin:i j:i mik:i!i ei
halua j:i:ic!:i esiu:ijiin \'arfoon,
Autonominen musiikkik:isitrs piirt:i:i rajan musiikin ja Illuun maailman \'älil-

I:i tiettyyn p:likk:t:m, Se j:isent:i:i Illusiikin tarkasti !':Ijatuiksi yksiköiksi, teoksiksi,
joiden tekijäksi t:ill:!isen Illllsiikkibsityksen perusteelb m:Elritlyy ensisij:lisesti
yksilöllinen j:1 1':11):1:1 s;lveh;ij:L V:tllllis Illusiikkileos ei viiU:I:1 i(sens;i ulkopuolisiin enl iteeUeihin , v:lan merkityksellistä:i ilse i[sens:L Au tonomista musiikki:!
myös kuunnell:t:m t!et ylU 1:II'alla : kuulij:ln tulisi kuunnella musiikkia ainoasta;!l)
musiikin itsens,;i \'lloksi j;1 k eskill;i:i huomionsa yk sinoma:m kuumelema:l!ls;!
musiikkiin, AUlono minen musiikkikisitys m;Eiriuelee \'allasuhteel sä\'elläjien,
kuulijo iden ja muusikoiden dlillä , Kun leoksen merkitykset 0\':11 Sl\'ehäjän ideo imia ja tekemi:i ja ne sJilöl :i :in teoksen nuolliku\':Ian, Illuusikon j:l kuulij:1I1
osuus leoksen merkilyk sellisl :imisen prosessiss:1 kt\'entll~1 bhes olemallomiin,
Katkelma ku\':ta, miten fOllc:ntlrl:tinen tiedon j:1 \'all:ln kytkös toimii. Tieto
musiikista ja musiikki:! teke\'isl:i il1misist:i 1lI0tel:t:tn eril:lisi$$a yllteisk unnallisisS:I, t:tloudellisiss:I, koululuksellisiss:1 ja lutkimuksellisissa vallasuhteissa.
Ero musiikin j:1 ei-musiikin \';ililb on lie!ysli ain:1 ollul olemassa Iriviaalissa
merkityksess:i, mutta m odcmina :likan:1 se on S:lanUI ai" :1I1 erilyisen merkityksen, Lrdia Goehr ( 1992b. 19 1) o n lodenmn, ell;i ennen l SOO-lukua musiikki oli
OS:1 sosiaaliSia m:lailmaa eik;i mill:ian 1:t\':Ilb erOlella\'iss:1 si it:i. 1700-lu\'lm
lopulla k:isilYs musiikisl:l 1l1llUIIlIi merkilla\·:isl i. ~ l u s iikin ajateltiin ole\':1I1 olemassa ainoasIaan musiikki:1 itse:i:in \':trten ja myös sen merkityslen :Ijatehiin
sYnlyv:in musiikisla ilsesl :i:[n , JOlla t:inö oli m:lhdo llisl :l. piti pysty:i erottele111:1:1n musiikillinen ja ulkolllllsiikillinen toisist:t:I11 , (Goehr 1992, 191.)
Sibelius-kilpai l ussa raj:! musiik in ja sen ulkopuoldb o levien :t.,ioiden v:ili l l:i
l11:i:iriteltiin monelb [:I\'alb , Etel(i-S(fill/(f{lssa ( 28, 11.95b) lodett iin, ett:i ktikki
semifin:l listit 0\':11 "SoiO;ll1eel 1;1\':I110n1:tn hyvin \'iulua, multa \'ain mUUI:Hll:1
heist:i on SOill:lnUI 1:1\':ltt0 I11:1n hp'in musiikk ia " \'iulLtrl soill:ml isessakl:tn ei siis
v:iltt:im:illä ole kysym ys pe1k:isl:i:in //II/siikill soill:unisest:1. .\luulan1aa p:iil':Ei
aikaisemmin Tuulikki :\';i rhin s:llo nimitti Eteli; -Sai/1/{/{/S${/ (26, 11.95) Paganinin
\'irtuoositeost:l lelllppuko kodm:tksi , " josta llltlsiikillisi:l ar\,oj:l saa lurh:l:tn
elsi:i-, i'l 1usiikkiesityksiss:i ja teok siss;1 musiikin m:i :ir;i j:1 sen suhde itsensa ulkop\lolisiin :lsioil1in \':tihtelee, HelsiJlg ill S{/JlOlllisS{/ (1 9, ll ,95b) todettiin, en ii
"Ibdlin p:tnit:ll 01':11 parhaita esimerkkep 'puluaasta musiik ista' , jol la ei ole
\ tl kOlllusiikillisi:1 ylllym;ikohlia' , V:\ikka ra ja musiikin j~1 ei-musiikin v;ili lb voi-
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cban piirt:i:i monella ta\·:!lht. sen m~Eirillelemin('n on :dn:! vallanbytön tulosta.
Mihin ikin~i musiikin ja ulkomusiikillisen raja kulloinkin veclet;iiin. njiclen kahden ilmiön v~ilin('n suhde on useimmiten hierarkkinen. Kun t:it:i eroa ei problematisoicla. ·puhtaan· musiikillinen n:iytt:Li m:i:iritty\·;in t;irkeimm~iksi tutkimuksen kohteeksi (ks. McClary 2000. 2). Kysvmys musiikin Fl ei-musiikin v:ilisesU erosta on musiikintutkimuksen k:mnalta kohuloJ..::IS. sill~i siit;i bsin m~iti
rittyy musiikintutkimuksen kohde.
Se seikka. ett~i musiikillisen j:l ulkomusiikillisen \':i lin('n raja ei ole itsest~i~in 
selvyys, on t~imtin lyön kannalta olenn:! inen :lsb. Tutkimuskohteenani O\·:n
kaikki Sibelius-kilpailua bsilleledt medi:nekstit. jOist:l en rajaa pois sellaisiakaan asioit:l. jotka ensbj:melemah:l ehb voisivat n~iYIl:i:i ·ulkomusi ikillisilta·
Tiimiill sij(lS/(l l(ld'(lsle/(:'II. mile/l /IIusilH'i jo /'illllsli k~IISSokil/ lilollleesSC/ orlikuloielaoll, kTfkefiiiill yhf('ell /lllIidel/ asioideJ/ kOl/ssa .

Tarkoitan artikubatiolla sellaisten aineksien kytkemist:i toisiinsa , joilla ei
v:iltt:im:itt:i ole aiempaa keskin:iist:i suhdella (ks . Grossberg 1995, 268-269).
Va ikka esimerk iksi keskittymiselLi ja musiikin kUllntelulla ei d l tt:irn:ill~i tarvitsisi olla mit~i~in yhteyll~i toisiinsa. bsilYs keskillyneest~i kuun telemisesta on jo
muutaman vuosisadan aj:1I1 ollut merkilt:i\'~i artikubatio I:.insimaisessa taidemusiikkiku lttullrissa. Anikulaatioit:1 tutkimalb voidaan selvill:Ei. rniten. miksi ja
milbisin seurau ksin juuri tietyt asi:u liitet:bn tietyiss:i tilanteissa yhteen (ks. Hall

1992, 368).
Artikulaatioteori:ln n;ikökulrn:lsta tarkasteltuna ·musiikillisen· ja ·ulkomusiikillisen· v~ilinen suhde problematisoituu . Kun Sibelius-viulukilpailua k:isitteleviss;i media teksteissä puhuttiin ja kirjoitettiin viulistien ja musiikin lis~iksi esimerkiksi perheestä ja urlleilust:l, merk ityksen muodostumisen k :l nnalta ei ole
mielekiistii pohtia. o\·alko n;im~i :Isi:n ·musiikillisia· vai ei . K iintoisampaa on tarkastella. mill,lisia merkityksEi m usiikki ja viulistit erilaisissa anikulaatioissa sa:l vat.
Olen r;Jjannut työst:ini pois tele\·isio- ja radiobheryksiin sis;iltyvien soi\'ien
musiikkiesitysten analysoimisen. job olisi ollut mielenkiintoinen teht~i\ ·;i. mutta vaatinut oman bhesrymistapansa ·[";iss:[ yhteydess:i haluan p:linonaa. en~i
medLlIekstien puheet. k irjoitukset ja ku\·at Illerki!yksellist:iv~it ylu:i billa musiikkia ja viulistia kuin soh·at musiikkiesityksetkin. Vaikka Sibel ius-kilpai lussa
musiikkiesitykse! oli\'atkin olemassa ennen niiden kielelliSI:irn ist:i. esiryksi:i kuitenkin merkilyksellisteniin biken aikaa mecliassa: Julkisessa puheessa. kirjoituksissa ja kuvissa.
T/llkill/llksell e/lsimmäisessä Päällll 'llssa larkas/e!('II. //Iilä alllollOllliapf'I"iaafe /l/erkitsi Sibelil/s-kilpailussa. Kiinnittln huomioni siihen. miten Sibelius-ki lpailussa pi ineniin r:lja ·musiikillisen· ja ·ei-musiikillisen· v~ilille.
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IDENTITEEnI
Sibelius-kilpailun alku:l edelt:i\';in:i p;iiv:in;i ilmestyi k Y1ll1lleniss:j suomalaisissa

sanomalehdiss:i seUraa\":l teksl ikatkelma SlT:n uutisen perusteelb.
Kansain\'~linen Jean Sibelius \'iulukilp:lilulIll Ipo. Kansainviiliseen Jean
Sibelius -viulukilpailuuni osallistuu +t kilpailijaa , joista kuusi eelllS!:l:l
i.';i!ntiir1l<wta. 1\luk:m:l on nuori:l soinajia 20 eri 111,1:151;\ ja mOneS!:1
maanOS,lsta, Euroopan \'ahioiden lisiiksi kilp,liluun osallistuu runsaasti
Aasian edustajia ja nuoria soitlaji:\ myös Pohjois-Amerikasta. (Srr

18.11.95 5 )

Loppukilpailull alussa 5lT o li j:illeen laatinut median k:i)'ttöän uutisen, jossa kuval1iin myös viulisteja.

Kun \'11 Jean Sibelius .viulukilpailu alkoL oli muklna -13 nuorl:1 soitUjaa
19 m:l:lsta , Y:ilieriEin p:Eisi 20 kilpailij:la. jotka edusti\':lt yhdeks:Ei maat:!.
Heist:i kansa indlinen tuom:lristo \':llitsi j:lIkoon kahdeks:m. jOlka kaikki
ovat eri nuast:L ,\ liehi:i ja naisia on yhU manu. (SIT 28. 1195.)

Uutiset O\':ll varsin a rk ip~iiväisi~i. Tuskin monika:ln lukija pys:ihtyi niit:i pohtimaan niin pitkiksi aik:!:l. ellä olisi huoma nnut ensimm:iiseen katkelmaa n
sisältyvän kielivirheen _ An'atenk in samasta syystä monilta lehdiltäkin oli panyt
virhe korjaamana. Arkikisitystemllle mukaisesti ihmisill:i, t;iss~i tapauksessa
Sibelius-kilpailuun oS:lllistuvilla viulistei lla. on kansallisuus ja sukupuoli. jonk:!
lis;iksi he kuuluvat johonkin etniseen tai 'rodulliseen' ryhm~i~in. Tällläll/yölI/oisessa, koflllallll(>ssa ja IIdjällllessä pääflll'IISS{1 pol){fill jUl/ri lä/ii ilsesliiiillseI1~ ):J'lIii.-

.lli/ii /apah/I/i siffoill. kllll kifpmhl/III osa{fis/lllleidell vil/llslien {Ijalel/iill

edlls/{/l-'all liel/.Jjii ka/'lsallisl/I/ksia. sl/kl/pl/ofja. elli i.~):rksiii ja

'/"OII/ja ' ~

Autonomisen musiikkikisityksen mubisesti edell:i mainituilla identiteen ikategorioilb ei ole mlt:i:in tekemis!:i 'itse' musiikin kanssa _ Kansallisuuna lukuunO([;lm;t1la edelb mainitut kategoriat O\':lt tulleet musi ikintlltki joiden kiinnostuksen kohteiksi \'asta viime :likoina, T~il11~i ei kuitenka:ln t;lrkoita sit~i. euii n;ii lb
kategorioilb ei olisi ollut merk i t~'st~i musiikille ja musiikin[lukimukselle. Eero
Tal.lsti (1998. 148) on todennuL ell;i jos "sanotaan totuus hieman kirjist:ien.
niin valtaosa ns , perinteista musiikk i tiedell~i perustuu oletuksiin. joiden pohjimmainen luonne on rasistinen, patriarkaal inen j;l essentialistinen" Philip V.

'5

.\ krk i111;i l;"koil1:':'. elt;; ;,si;, on kerrolIu u~ciss;l s:momakhdbs:i \'iiucess:i ilmoilettuna
p;lil",in;i SrLn uutisen jXlhj:,lt;l . K}"scisct lehde' 0\';11 n;ikj"'iss;; I:ihdcluc·udossa, K;likki
STr:n uUlisia hyödynlilne(,>{ lehdet c;\'äl tosin ain" kertoneet bhJell;Un.
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Bohlmanin (1993, 419) mub:m juuri si ksi. euii Illusiikk itiede on iLsepimaisesti
pit:inyt kiinni ep:ipoli iuisuudestaan esimerkiksi positi\'ismin, arvovapauden tai
esteeuisen riippumattomuuden muodossa, musiikkitieteen kenl1:i on joutunut
kohtaamaan omat poliiuiset tekonsa, Tutkimuksen pitiiytyminen sellaisessa
maailmassa. jossa politiikkaa ei ole. on hänen mukaansa seuraus musiikin
'itsens:i' essentblisoi misesta. !'"Iusiik in essential isoimisesta ja ep:ipol itisoimisest:l
on tullul Bohlm:lnin muka:ln kaikkein hegemonisin musiikin politisoimisen
muoto. CBohlman 1993,419.)
Sukupuolen, kansallisuuden, etnisyyden j:t 'rodun' sulkem inen pois t:illl:in
tu tkimuksen kohteesta olisi poliininen valinta, N:i iden btegorioiden poissulkeminen tekisi \ 'iulisteista ja musiikista Sibelius-kilpailussa tunnistamauomi:t
objekteja. silb sukupuoli, kansallisuus, t' tnisyys ja 'rotu ' o l ivat jatkuvasti I:isnli
mediateksteiss:i m:i:iritt:im:iss:i etenkin viu listien ja myös musiikin idenliteel1i:i.
Su kupu oli, kansallisuus, etnisyys ja "rolu" O\':1t identiteettibtegorioita, jotka
jakavat ihmisi:i eribisiin ryhmiin m:Wrinelem:ilb S:Hlluuksia ja eroja ihmisten j,l
ihmisryhmien välille, Identileeni rakentuu nimenomaan eron kaulla (ks, esim,
Hall 1999, 13, 25 1): tiirke:imp;Ei kuin suomal:t isen, valkoisen miesviuliSlin
samuus llluiden kaltaistensa kanssa on h:inen erilaisuutens:l suhteess:l japanilaiseen naisviulistiin, TI/{Å'im/ll.'s(!lIi loisessa, kolm(Jllllessaj(J I/eljällllcssä pääfl/ I'I/SS(J II/eli Sibelil/s-I'iI/II/Å'ilp(Jifl/(J kiisillelel'iä medi(J{cf.>s/cjä kill/llilläclI /)110miolli

II iissä

tc/)tyibill slllmpllolisiill , 1.,(/IIsallisiill. c{lIisiill ja 'rodlllfisiill' eroi-

bin, eroihill mies/clI ja lIaistclI, sl/o/l/alaistcl/ ja 1/1I.'01I/(/(i!ais/clI, l.'all.'OistclI ja
ei-/!(lfkoisfelll'iilillä ,

SamalLt kun identiteetin k:isi te on \'iime vuosi na ollut vilkb:m kesku stelun
kohteena. siUi on myös kritisoitu voimakkaasti. Kritiikki on kohdistunut bsilykseen identiteetisl;i kokonaisen:l , alkuper:ii sen:i j:1 yhten:lisen:i enti \('ettin:i
( ks. esim. ]-l;tll 1999, 2-1).) K:iytt:im:ini identiteet in bsile ei ole essent ialistinen,
'\':I:lll slr:;neginen ja paibntunut bsile" (Hall 1999, 2-19). Stuart Hallin (1999,

250) Illielesi:i kyse ei
ole niink~Wn siitä keitä me okl11!lle" tai "ll1i st~i 111<" tulimme" \'a;\11 siit;l,
kdl:i !1ld st~i voi tulb, kuinka mdd:i! on esi!euy i;1 mib kaikki vaikuu:1a
siihen, kuinkl Iluhdollisö !i esi!:imme itsemme, Ident iteetit muodostll\'alkin t:'sitl;imist:'n d i representaali on sisiilEi. eidl sen ulkopuolella.
Tutkiessani viulistien ja musiikin representa:llioit:l medLlssa mediatekstien
suhde 'todellisuuteen' problematisoituu, !'Iledian tuollama t tekstit eiv:it heijasta
todellisuulla. vaan pikemminkin aktiivisesti tuottavat. uusinuvat, kiist:iviit ja
muokkaavat merkityksEi. Represent:utiot eidl ole I:im:in vlloksi irrallaan siilii
todellisuudesta . jossa ne syntyv:il. S:lm:l lla kun ne edustav:lI todellisuutla, ne
myös merkityksellist:iviit sen . ( ks, Rajoja 1995.7,) Representaat ion kohteet esitet:W n tiettyjen valilllojen kaulla, Kun loimin:tj:n kirjoittivat esimerkiksi Sibeli us-
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kilpailuun oS:lllistuneesta Elis:1beth Batiaslwilist:i. he mii:iritteliv:it usein h:inen
idemiteettins:i tietyn kansallisuuden. eiLi esimerkiksi hänen hiustensa pituuden
perusteella. Diskurssi 6 m:Writt:i:i , miten asio it:l representoidaan ja millaisia
\'alinwja tehd:bn .
Erilaisia identiteenikategorioita kuten sukupuoli . kansallisuus. etnisyys ja
'rotu' ei kriinisess:i nykykeskustelussa kohdella en:iä "annettuina olosuhteina ""
va:1I1 politisoituina ja problemaanisina kysymyksin:i (Rossi 1999, 12). T;im:in
hetken Einsinuisen feminismin tunnetuimpiin hahmoihin kuuluva .rudith Butler
(990) vie essenti:distisen identiteettibsityksen kritiikin ii:irimmilleen käsittelem:ilb identileett ikategorioit:l. ensisijaisesti sukupuolta , tekemisen:i ja esitt:im isen:t Butlerin teksteiss:i keskeinen bsite on performatiivisuus. Identiteetit tuotetaan performatiivisesti, toistamalla. Blltlerin (1995, 134) mukaan performatiivinen teko saa aikaan tai panee t:iy6ntöön nimeiim:insä asian. Performatiivisuus tarkoittaa identiteetin tekemist:i: selbisi:l tekoja, joissa idemiteetti lUotetaan (Butler 1990, 24-25, 140-1 4 1). Butler (1990.25) toteaa sukupuolen konstiluoivan sen identiteetin. joka se viiittiLi 0Ievans:1. Erilaiset identiteettikategoriat
OV:II n:iiden ajatusten mukaisest i tuloksi:l selLlisisl3 teoista , joiden alkuper:in:i
niitä yleens:i pidetiiiin.
Ede!b esitetyn perusteella on se!dii. ell:i identiteetin bsite liittyy läheisesti
autonomian bsitteeseen. Identiteett ikategoriat kuten sukupuoli. kansallisuus,
etnisyys ja 'rotu' rakenlllvat eribisiss:l valtasuhteissa. jotka hiim:ir!iiv:!t raj:1I1
yksilön ja h;inen ulkopuolella olevan 'yrnpi\ristöns:i' d lilb . Yksilön ykSilölliset
ominaisuudet ja persoon:lllisuuden piirteet O\':lt ~'ksilöll rakentumiseen käytetyn vallan tulosta , (Pulkkinen 1998. 91-92 .) Sama lb tavalla voidaan tarkastella
musiik in idel1liteettEi . .\lusiikille nimetyt ominaisuudet eivät ilmaise musiikin
alkupedistii tai sis:listii identiteetti:[. \'aan ne ovat sen tuottavien v:l ltasuhteiden
tulosta. Autonom isen !lluSiikk ibsityksen m:Eirillelem:i musiikin irr:lllisuus
sosiaalisesta ja kulttuurisesta toclellislludest:l ei ole kiist:im:itön tosiseikka , vaan
tietyss:i ajass:l ja p:l ikassa. tiettyjen ihmisryhmien tarpeisiin j:l tienyjen valtasuhteiden tuloksena syntynyt merkitysj;[rjestelm:i - poli ittinen teko,
Se. ett:i ajattelen iclentiteenien rakentuvan erilaisissa diskursseissa j3 valta suhteissa. ei tarkoita sit;i. ett:i identiteetil ei\':\t olisi tosia. Kun postmodernia
identiteettEi on kuv;l1tll fiktioksi. ei ole tarkoituksena kyseenalaistaa identiteettikategorioic1en olemass:loloa. Identiteetin nime:iminen fiktioksi tai tarinaksi
(Pulkkinen 1998. 186) korostaa idel1liteellien rakentuneisuulIa essentia:disen
identiteellik:isityksen sijasta. T;isl:l n:ikökulmasL:t tarkasteltuna toden ja kerrotun vä linen ero kyseenabistuu. eiki sen pohtiminen, kumpaan kategoriaan toteen vai kerrottuull - iclentiteet it kuuluvat. ole en:!:! mielek:ist:! (ks. Pulkkinen
1998, 191). Toden ja kerrotun erottaminen toisistaan on lopultakin pelkästaan
yksi tarina muiden joukossa (vrt. j:irviluoma 1997. 27, \'iite 45).
6

Fou(,nllt'n 0 99 1. '19 ) muk"an di.5kurssit O\" U byt'intöi:i. ;OIb muodostavat syst.. maattisest i
niit,i ohi.. kl"ia ioist:< n.. puhu'·a!. Hall 0999. 98·9') m,iiiritt.. I.... Foucault"a seuraillen
diskurssin rep .....s.. ntoimisen ta"aksi, tiedon ;;1 nlC'rk i t\,ks~n tuottamisen k,i\,',innöksi ,

15

KULTTUURINEN JA FEMINISTINEN MUSIIKINTUTKIMUS
r.,'lusiikki ja muusikot
Myös musiikillista

OV:!l

bhes1l11kooll kaiken Illusiikintutkimuksen kohteil;! _

identiteeniii

ja

autonom iaa

Liheslytiiiin

tutk imuksiss:l

[ukemattomi lb eri t:J\"oi lla. Tirn:in vuoksi selvit:in seuraavassa. millaisten
l11usiikintutkimuksen tieteentraditioiden oS:l ksi työni asenuu _

Autonomista musiikkikisit)'stä o n kritisoitu \"iime nlosikymmenin:i erityisesti
kulttuurisen ("/lell ' IIIlIsicology'. eri/lea/ IIIl1sicologrf ja feministisen 8 (ks. esim.
1999) musiikil1lll1kimuksen p iirissii. 9 Kulttuurista lllllsiikintutkimusta
yhdis!:i:j n:ikemys siitii. eH:i Illusiikki o n Itipeens:i sosiaalinen ilmiö ( ks. l'.Ioisab

Cusick

1996), Tiilb b sitteelEi dital;l;ln tutkimukseen. jou Yhdysvalloissa on kutsutlu
'uudeksi ll1usiikkit ieteeksi ' ja Britanniassa 'kriittiseksi musiikkitieteeksi".
Kulttuurisen musiikintutkimuksen kUlllmisecLiksikin kutsutun (J',kClary 2000. 2)
Joseph Kerrnan in kirjalla COl/fempl(/lillg .lllrsic. C/Ja/lellges to .11//sicology ( 1985)10
on merk ill;iv:i aseilla kulttuurisen musiik intutki1l1uksen tradition synn ySS:i.
Kerm:ln kritisoi kirjassa:ln m usiikintutkimuksen fonnalistisl:l j:l positivistist:l p:mlcligmaa erityisesti musiikin historian Itnkimuksessa ja mllsiikkian:llyysiss:l.
Jo Kermanin teoksessa n;ikY\':it ne perllsta\':lI1laatuiset niikemyksel. jOlka
m~'öhempi k in ku lttuurinen musiikintutkimus jakaa. Kulttuuriselle m usiik inlutki-

mukselle ominaisia piineit:i ovat :I11tonomiaicleo]ogian kritiikki, tutkimuksen

8

')

\0
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Kuluuurist"sta musiikintutkimuh",st;, b. )' lois:I\;, 1996. 1. 'uud",sta musiikkilit"l"''''Sl:i' ks
Cook ja E,",~rist 1999. ,·iii -xii. 'kriiuis",sU mu.,iikkili",wcsU· b . Seou 1998. 1·" j - 146, 'Uusi
Illusi ikkitk'x!t-· -nimit\'s on k ~\'tösS:i erit\'isesti ,·hd,·s,·;,It;,bisiss;I t~·bt eiss:i. kun t:l:lS
'kriinin",n mUSiikk i t k~k' o n brittil:iist"n tutkijoiden' k ,i)"lIäm,i nimily~ . t}<:r",k s.:ollin (1998,
l ·i5) muk:':l1l "u\,rin "ro niii d"n lUtkimustraditioid"n dlillii on ,<,e. etU kriinin",n
m usiikkiliede' pil'U ",rilyi,,,,n Lirk",;;nii poP\,b;Irin j;' taitec·n " ,ili,;('n r:\ja n purkami sta. kun
t:':1S rh(h·s\"alt:lbisc·t tUlkiiat o"at &olli n muban k.:,;kill)"n,,"'1 ",nimm;ikscen bnonisk"n
lllu~iikkiteost",n IlIl k imi,;n·n , V;, i kka '1/('11 ' IIIl1sicology' ja c rilictlf I/III"icology ' -k;; si ll':Ct
srnt yi\·';l 1990-1\I\ un " Iuss:\ (Cook & herist 1')')'). ix; Smll 1998. 144-1 '15). jo Adornon
t(·kstei$s~ - joiss" OOOilelaan. miten musiikin merkilrb~·1 mllUllll \',U riippUen k onlekstisl a
- \'oidaan n,ihd;; monia yhtym~kohtia kull1uuriS"'en IIlUSiikinllltk imuksc·en (ks , Lcppcrt
19'); , 2·10)
Tiiss;i yhterdess'; (ln syyt;, InUISllll1aa , ett,i bikki naisten tekem;; Jai naiSia k,isin",k\";i
tutkimus ei 01" feministist,; tlllkilllllSta . F.:minbtinen IlIlkill1u~ on kriitlist~ tlltkillluqa. joka
t,,;slclee fMtriarbalbia ja .>eksistisiii ,m:oja "ast,an, "aisi" k nsk.:,'" tutki mus. job <:i n,ikkn
kriwerien mukaan ole femin;'t;'I'i. " oi olb kuitenk in naislen ;l5elllan kannalta ar\"obsta,
I\uri;'rb;u in hil j~·ntiimi("n naisten ja heid,in lubhdlll"'llujen kok",mus lens;' esi l le tuoll1in~·n
on l;;rk <:ii;;. T\J(ki1lluS ei mii,irity kmini_tisc'ksi ko hwens:t kalltta . si l U ,<,en kolue.:n:I " oisi
yht~ hy' in ku in nai,len lllusiikkikok"'"1uksel oli;! esimerk iksi Jean Sibdius, FeministisU
tutk imusta ei miiiirit~ kohdl' "aan poliittin",n asen ne. l I\osk",1:I j;' llojob l'J'r. 140.)
I\ulttuuri sc'n ja f<tlllinislis~'n Illllsii kintulkim"ks",n "uomal;,isen k On!(·kst in kannalta
merkillii,·'i jul kaisu on .\ lois:l\:m loimittama JllISiik/n'·lehde-n "uod",n 1')'J.l [lUllwro j , joss"
('sitl'ltiin
mu si ikin
nai.' t ulk imu sl :I , f",min istist:i
krit isismiii
ia slI k llpu olist"l'aa
Illllsiikintlltkimusta: ks, Ko i"isto 1')').f. '\10 i" "b 19')·1. Ilidurdson 19')·j ja Si\"uojaGlIn"r:J(n;1111 I'J'» •.
Kiria il mesty i Y hdY~" ;dl()bs:' U I!:; n inwllii ja Britanniass:t saman" \'uonna nimcll,;
.\fm icoIO'.,jY

poliittisuuden esille tuominen. merkityksen muodostamisen y mm~iI1;iminen
sosiaalisena ja kontekstuaalisena prosessina seki tu tkijan positioinnin merkityksen korostaminen tutkimusprosessissa (ks , ;\Ioisab 1998. J?:3).
va ikka kulttuurisella ja feministiselb musiikintlllkimuksel!a o nkin !toisiinsa
aaja kosketuspint:l. niilEi on kui tenkin myös eronsa (il lo isab 1998. 325),
Feminist iselEi tutkimukselb on aina selke~l poliittinen pyrkim ys: muuttaa yhteiskunnassa vallitseyaa naisten al isteista asemaa . Ruth Solien (1997. 7) mukaan
feministi t ovat naisia, jotka ovat kylbstyneet m iesten kokemusten pohjalta luotuun universaa liin maailmanku\':lan j:l maai lmaan, jossa miehet puhuvat myös
naisten puolesu j:l siten teke\';!t heist3 "toisb"
Suzanne G, Cusick 0999. -18 1) pohtii artikkeliss:un Gellder.. HlIsicofogy.
allc! Femillislll musi ikin autonomisuutta ja toteaa, ellii :llltonomiselLl musii kkitieteelEi. jol!e on tyypillist:i ob jek tiivisuus ja jum:l b nkaltainen paikantumaton
t:!I-k:I.~telutap:l on s i lmiinp i st ~l\jn pa ljon yht:lbisyyksi:i musii k kitieteen usein
:lrvokkaimmaksi musiikin lajiksi nime:im;in absoluuttisen Illusiiki n kanssa.
Absoluuttinen musiikki on puhta:tn muodon \'apaata l iikellii, josta mieli saa
iI'l usiikkitiede sopii yhteen ja \'alwistaa sellaisen musi ikin paremmuutta, jok a ll1uistutt:l:l autonomisuuclessaan mode rnia miesihmist:i emmi ').
Musi ikkitiede ja :lbsoluuttinen musiikki - loka on musiikk itieteen tavoi n
:lutonom ist;l ja yapaat:l - \';lI1\"ist:l\'a1 samankaltaisuudessa:u1 toistensa arvovaltaa su hteessa vastakohdakseen m:i:iriteltyyn ku lttuuriseen feminiiniseen. Obid,)
Feministinen mllsiikintut killlllS h:laslaa perinteisen m usiikkitieteen sukupuo!ittuneisuuden ja problematisoi sen identiteetin ja oikeutuksen (Cusick
1999, 483), ClIsick toteaa. eu:i feministisel musiikintlllkijat eroa\·:11 monista
perinteisen musiikkitieteen edustajista juuri siin;i. ett:i he ei\·;[t v;[ it:i pyrkiv:ins:i
mielih yY~i~i.

objekt i h·islluteen, puolueettomuuteen ui autonomi:un. T~im~in sijas!:! feministi set musiikintu tkijat ont a\·oimen pol iittisia. Feministist~i musiik intutk imust:l
yhdist:Ei muun ku lullllrisen musiik inlutkimu k sen t;l\'oin tiedon tUOllaminen se!!:tise...,t:l subjekt ipositiosta bsin . jossa musiik in kokemisen ymm:irret:l:ln olevan
aist illisesti voimak asta. sosiaalisest i raken tun utt;l ja sosiaalbesti rakentavaa.
:\·Iusiikkia tutkh'a subjekt i ei ole eri1!:bn kohteest;lan. \'aan antautuu tarkoituksellisesti kohteen \·iet;idksi. Fem inistislii musiikintutkirnusta motivoivat asiat.
jotka perinteisen musiikkitieteen m3iirin elyjen mukaisesti P:iv:it sen kohteiden
ulkopuolelle m:iiirillyess~i~in u lkomusiikiJlisiksi , (Cusick 1999, 484. )
Feministinen teori:! \'oicban n:ihcb sis:ikbisten ja piiiillekbisten purkamisj:l r::l kent:Hn isprojekt ien dia logisena prosessina. Se o n yht:i:i!tii pyrk inyt rakentam:l:m vaihtoeblOisi:! ajauelun ja toiminnan tapo ja ja tois:l:llta se on pyrkinyt
purkamaan \·allitsevia :ljauelutapoja ja \·altarakenteita, (Ks. esim. Koivunen ja
Liljeström 1996, 13.) Unsimaisen taidemusi ikin feministisess:i tutkimuksessa
11

Ennen 19-0-10koa n~bsaH' ll :ijbt,i ei joori til·del1}' ta i Illllistdtu miU'in. Kun feministi.""1
Illusiikintutkijal :\l koi,,,1 - O- lu \"l,11a {>Jsi,i nabs:i"eh:i ji,i ],insilllaisen takkmusiikin
menne;., )")(kst'i. s,i"'o'h:ijien run,:,us ,·lbl1; jop:' wlkij:H il'en ' :i. (b, .\ kCbry 1995. 599·'100. )
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v;lihtoehtoisten ajanelutapojen etsiminen on usein merkinnyt tasa-arvoajallel un
nimiss:i naiss:ivelt:ijien esiinnostamisu seki me nneisyyden elt;i oman :l ikamme
marginaa1eisu. II Naisia j:l s:ivelt:ijyyU:i kisiuelev:it tutkimukset sis:ilt:iv;it yleens:i tarkoit uksenmukaisena itsest:ki nse]vyyten:i bnsimaiselle taidelllusiikk iku lttuuri lie ja musiikin tutkimukselle tyypil lisen kisit~'ksen s:ivelt:ij:ist;i musiik in
tekij:in:i. N:[ m:[ tutkimukset antoivat ja ;mt:l\·:lt yhj edelleen t:[rke:i:i tietoa naisten musiikillisest:l toiminnasta.
Tasa-a rvon :ljatukselle perustuvaa ja integraatioon pyrki,,:i:i tUlkimusta o n
kritisoitu si it:i. ett] siin:i unohdetaan naissubjektin erityisyys . Sukupuo lieroa
painonav:lt tutkijat ontkin v:iitt:ineet. ell:i miesten h:l llitseman maailman normeihin ja arvoihin sopeutumi nen j:l si ihen sis:i hydi n kisityksiin sopeutuminen
ei riit:i. N:l isten s;ivelt:im;in musiikin lis:ki minen b nsi m:lisen ta ide musiikin tai
muiden musiik kiklllttUureiclen kaanoniin seki naisten musiikkiebm:i:in osallistumisen hs:i:iminen ei ole n:iiden feministien kannalta riitt:iv:i muutos, jollei
naisten b sn:iolo mllllla itse kiyt:intö:i. Tas:hllYOajattellla kritisoivat feministiset
musiikintutkijat korosta\·at naisten ja miesten \·iilist:i e roa pa inotUen slIkupuolieron b s itett:i ja naiserityisyytt:i seb korostam:db fem iniinisten piirteiden
myönteisyytt:i j:l keskinym:i lb na isten musiikkiperinteisiin. (D:lme 1995. 108109. 11 1.)
Vai kka edelb kuvatut tutki musmetodit eroavat selv:ist i miehiselle perinteelle lyypillisest:i Illusiikin llllkimuksesta. monet musii killiseen tasa-arvoon ja naisten Illllsiikkikll lttullreiden arvost;l miseen pyrki\"ist:i tutk imuksista eiv:it eksplisi ittisesti kyseenalaista niil:i bsityksi:i. joita rnusiik intulkimuksen perinteeseen
kuuluu (ks. !\ lcClary 1993. -105: J\loisab 1997 . 22). Sen lis:iksi. e tt:i feministiset
tutkij:lI OV,ll tutkineet naisia mllsiikintekijöin:i he O\·;ll nwös kritisoineet j:l problematisoineet musiikin tutkimuksen Ja musiikil listen byt:intöjen SUkllpllol iltuneisuulla . 12
N:l it:i b ikkia Uhestymisupoja lardtaan yh:l edelleen feminist isess:i musiikintutkillluksess:l. EelelEi kuvatut Eihestymistavat eiv:it dllt:im:ilt:i sul je toisiaan
pois ei b niit:i voi aina seld sti myösk:[:i n erottaa toisistaan. O len @;i tut kimusta tehdess:ini hyödynt;inYI kai kkiin kol meen edelEi klln ilem:l:u1i feministi sen musiikintlltkirnllksen t"Klit ioan li iuy\·:i:i tut kimusta . K:isilb oleva tutkimus
paikantuu kuitenkin ensisi jaisest i posl1110dern in fem inismin nimikkeen alle.
1980-l uvulta bhtien dekonstruktiosla . postmoderneista ja j:ilkislruktu"l listisista
teorioista kiinnostuneet tutkijat alkoh·at kritisoida yhten:iist:i naisen kategoriaa.

12

18

1980·t",·ulta bhtien on ilme~trnyl lIs"ita naiSkn lllu siikilli<ta hi<toriaa k,i sittde\"i,i k"Dksia:
",ellis· Bates 191C, Bo\wrs & Tick 19$6, Bri$( U\:" IWl-, Pcndk 19')1 Suom"J;,is"tk
lukijakunnalle taidel1l\l ~i ikin n"is.,;'i\ch:iji:i 0\ ·,11 \<"hn",,\ \\Uln,,\\Ibi Pirkko ,\ Iois:d:, j:< I\iitt:!
Va l kcib k i rj"s~:<a n Jfli.,iiNlIlo illell wlmpu ofi. .\"ai.~$iin4Iiijiii kd.!läjalla 1I.!"1.!t ·,lilw{/JI( t 9') ·I )
Tunn"wimpia m\l~iikimulkimuben reminist;~t,l krill~ i'mi,l ",ill"I,,\ i:i kirio ;a o\"al (-:\·a
Hi"g",in Fmll .1/lIsik ilmI Jlål/l/er/Jel"l"sc!)(if! ( t9&>I. Susan .\kCI,u)'n !'"mlllillc /;"m!illg.<.
Jfusic. GI'II(/el" (m(/ Sf'.\·u{/{i!r (]99 1 , ja "t"cia Citronin CeJl(ler (/I/(II/)e .lllIsi(:(/1 C(III OII
()9')5).

Sukupuoli ei ole :l inoa eron merkki. silb naiset kuu l uvat erilaisiin etnisiin,
'roclullisi in', kansallisiin ja seksuaalisiin ryhmiin, Plkislrukturalistinen b:inne
k vseenaLlisti feministisess:i teoriassa Lisineen na inen itses\:iti nseh'yyden ,
Tarl.!astC'lell tdssii tlltkil!lllRSeSm, mi/ell SIII.!IIPIIO!frI represc llto idaall Sibelills~
kifpai{lIs.m ja /liiteli myös /!II/llt idelltiteew"k>ategol'/a/ - kal/sallisl/lls, e/llisp's ja
'roIII . - SIIJ.'IIPIIO!iltll('(1/ Vaikka n o~tan kuss:lkin p:Lilu\'u ssa kisiteh:i\':iksi

yhden kllegorian k erralla:ln, on lietyst i seh':Ei euii niiit:i identiteetin m:Llriu:iji:i
on mahdotonta tarkastella t:iysin erilEi:in tOisistaan. Kansallisuus, etnisyys Fl
"rotu" ovat suk upuolilluneiu bsiueil:i ja elnisyyddEi j:1 "rodulla" o n puolesu:m
tirke;l merkitys kansallisuuden rak entu m isessa. Kussakin p:i:ilu\'llssa b sitelLi:in sella isia asioita, joissa yksi idemitl.'euikategorb nousee t:irke:imm:iksi kuin
muut kategori:l1 musiikin ja \'i ulistien ic!entiteeuien r.lk entumisess:1

METO DI
Tutkimuksen tekeminen on valin tojen teke1l1ist;i , joila oh jaa metodi. ,\le\OLleja
ei puo]est:un ole o lemassa ilman teoriaa_ Kun l uen Sibelius-kilpailu:l
b sillelevLi medi:ltekste j:i kult tuurisen j:t feministisen musiikintutkimuksen sek:i
postmoderni:1 identiteellLi koske\'isu teorioista kisin, huomioni kohdistuu
liellyihin asioihin ja ra jaa samalla mUllI ilmiöt pois kiinnostuksen kohteideni
joukosta_ l\:imti teoriat sek:i Osoill:l\at etUi myös tietoisesti rakenl~l\ '~l1 kytkökset
Sibelius-ki lpailun ja autonomi;lleorian, sukupuolen. kansallisuuden, etnisyyden
seb 'rodun ' \':ililb, J\ letocli ei siis ok" :lino ast:l:ln n:ikökulm:t tutkimusaineisloon, sil b metodi osaltaan tUOlla:! sen todellisuuden, jota tutkimuksessa bsitell:i:in,
ki vt:in kulttuuriseen j:l felllin istiseen musi ikintUlk imu kseen seki postmoderneihin iclent iteenikeskusteluih in liiuy\'j;l teorioita OlllOUllamaan Einsimaisen
taidemusiikin bYliintöjj ja merkitykstllist;imisen t:lpoja. i'U ihin tutk imustr.l(litioihin kuu luvien tekstien a\'ulb tark.tste1en itsesr:i:inselviksi ja luonnollisiksi
v:l k iintunt'ita bnsim:tisen t:lidemusiikin merkit vksellistiimisen tapoja, ja tarkaslelen kriilli ststi niit:i ilsest:i:insehyyksLI. joidtn \':tr:t:ln t:im:i kull1uuri rakentuu,
Kulttu urisell e ja feminisliselle musiik intutkimukselle on ominaista tutkimuk sen ja sen kollleen politisoiminen , l'o!Jtiikalla tarkoitan niit:i \'altasuhteita , joita
ihmisten j:l ih lllisryhmien ölille rakellllllL Kun kulttuurinen ja rem inistinen
Illllsi ikin tlltkimus politisoi tlukimukse ll j:l sen kohleen, se kiinnittttti llltkij:1ll
huomion \':t!t:tsuhteisi in, Tutkim llsain~' isto n kan ssa rinnan lukemani teoreeninen k irpllisulls tekee n:iky\'iksi ne itsl.'st ;i;inseh';l! olettamukset. joiden va r:l:u1
k:i sitykset \- iulistista ja musiik ista Sibe1 ius-\'iu lllk ilpailllssa rakentuvat
Valt:l su llleit:l an:llysoidessan i kiinnit:in h uomioni tlllkimllsaineistossa ilmenevii n risliriiuisuuksiin siksi. en:i ri stiriidat osoina\':tt lllo nnollislettlljen tosiasioiden k onSlruktiidsuuden . Ristiriidat to:-in merkitYksellisty\':it ristiriidoiksi usein
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vasta IUentani kautt:l. silb hegemoniset merkitysj:irjestelm:!t usein peitt:iviit
itsensi! kan ssa ri stiriidaSS:l oleden bsitysten olemassaolon ,
Vaikka lapsu uden kodissani ei taidemusiikk ia erityisesti harrastellukaan, on
kuitenkin ilmeistii. ettii taidemusiikkikulttuuri on ollut osa musiiki llista todelli suullani jo lapsuudesta bhtien. Taidemusi ikin piiriin k uulul·;!t ilm iöt ovat osa
bnsimaisten ihmisten iLinima isem:u. halusi\'atpa he sitii tai eiviit , Aikuisena
olen \'iettiinyt pitki;! jaksoja eLimiistiini nimenomaan taidemusiikk iku lttuurin
piirissi! opiskellessani seb musi ikk itiedenii el1ii konserva toriolb huilun soittO:l
ja huilupedagogi ikkaa . Suomalaisen taide111usi ikk ikulttuurin om:lkohtainen tunteminen on antanut m inulle tUlkimukseni edellytti!]}}iiii kulttuurin 1lI1l1emusta.
k un taas musiikill1Ulki muksen perinne on tehnyt mahdol liseksi taidemusiikk ikulnuurin ilsest:iiin seh~')' ks ien problematisoimisen ,
Siinii missi! musiikkitieteen keskelsillllll:it työskente1yt:l\:tt ovat musi ikista
kirjoittaminen. lukeminen ja puhuminen, muusikon k ou lutuksen keskeisin työtapa on 'itse ' musiikkiin keskittyminen. soittaminen , Autonomiateoriaan tukeutuvan musiikin merkityksel listiimisen tavan m ubisesti musiikin ja puhumisen
dlilb on ratkai sel ':1 ero. i\liten tutkija ylil1:i:i musiik in ja kielen dlille rak ennetun kui lun?
Alltonomiateoriaa \'alwasti kritisoi\'at ku lttuurisen ja fe ministis!"n musiikintutk imuksen perinteet mahdol l ist;l\'at sen, enii tutkimuskoh teen:tni on Sibelillski l pailua bsitteledt m ed ia tekstit kokon:lisuudessaan. eib esimerkik si :linoasuan niihin sis:ilty \ilt musiikkiesitykset tai esitysten ku\au kset. Kun :lutonomlateoria asetetaan kys\;'e nabi.~eks i . musiik in merkitys ei synny 'itse' musiikista tai
'itse' musiikissa, \'aan musiikin ja llluiden tekstien \':ilisess:i I ·uoropuhelussa.
TUlk imukseni on voimakkaasti :l ineistob htöinen siksi, euii kelpull1an kaikki
Sibelius-kilpailua b sittelel'iit mediatekstit musiikillisen todellisuuden tuoltajiksi
ja merkityksellist:ijiksi. iI'1ediatek steihi n sisii ltY\'ien lHllsiikkiesitysten an:l lysoim inen olisi t:issii tutkimuksessa ollut tiiysin mahclollis1:l. mutta se o lisi vaat inul esitysten kontekslll:lIisointia \'a lll"asti media tekst ien u lkopuolelta b sin. Medbss:l
esitykset eidt merkityksellistil itseiiiin lukuunottam:llla niitii lekstejii. joissa esityksistii kerrotaan. Musi ikin ja kielen \'ii linen kuilu yl itetiiiin tiissii \Utkimuksessa aineistosta b sin: musiikki j:l I"lul istit merk ityksellistYl'iit teoreenisen kirjallisuuden. tutkijan ja Illediatek stien \'iilisess:i kitkapinnassa.

MEDIATEKSTIT
V:l in h:l!vat musiikkitapahtumat her.in:iv:it suomaLlisen median kiinnostuksen
ylll:i bajasti kuin Sibelius-kilpailu . jota b sinele\':it mediatekstit tarjoal 'at laaja n
katsauksen suomaLliseen media:1l1. Kil pai l ua bsiteltiin s:lnomalehdissä.
aikakauslehd issii, televisiosS:l ja r:ld iossa. .\kdi:ll toivat kilpailun osaksi
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suomalaisten arkip:ii\j;i. T:lpahtunua seurasi mon inkertaisesti enem ndn
ihmisi:i med ian d l itykselb kuin Sibelills-Akatemi:lI1 konserttisalissa t:li
Finlandia-talossa Lehdistöss;! jUl1uja ju lbistiin bi k kiaan yli 600 bppa lett:l,l:l
Valt:losa niist;i ihnestyi sanomalehdissii . sill:i aibbuslehdiss~i ilmestyneit:i
juttuja oli yhteens:i :l inoastaan parikyrnment:i bppalett:l. K i lpailu:! bsiteltiin
rnonen b isissa jutuissa: uutisissa. 111usiik kiarvosteluissa . haaSI:ttteluissa.
kolu1I1neissa ja m ielipidek irjoitllk siss:l. Ka tegoriat eiv:it :l ill;! suinban su lje
toisiaan pois. silU usei ss~l jutuissa oli yhdistelty aineksb 1110n ista eri
juttutyypeist:i Eri1:lisel lehtbrtikkelien laj it sekoi tt uivat toisiinS:l viel:i
tavanom aista enermnJn Sibelius-killXlilusta k irjoitettaessa il meisest i siksi . en;!
kyseess:i oli k ilpailu,
Televisiossa esitettiin neljJ Sibelius-ki lpailua k ~isilldev:U ohjelmaa . joissa
kuulti in Sibeliuksen viulukonsento jobisen finalislin esil1:i m:in:i. Ennen k unkin
fina l istin esityst:i toimitUja Ainomaija Pennanen haaslalleli heiUi , Viimeisess~i
esityksess:i oli mubna myös asianlUntijavieras. \'iulisti Ha n nele Segerst:lm, joka
kommentoi Ainomaija Pennasen haastanelemana ki lpailun kulku~t j:l viulistien
esityksi:i Sibeliuksen viulukonsertosta. Kolme ensimmiiist;i ohjelmaa olivat run·
saan tunnin minaisia . l"elj:is ohjelma oli pidempi. sil b siin:i njhtiin myös k il pa ilun palk intojen jako,
Ibelio-ohjelmista minulla on ollut bytöss;ini kahdeksan Eihetyksen nauhoituksec joista seitsem:in on suomenkie l ist;i ja yksi ruotsi nkieli nen.
Loppuki lpailusu Ei h etett\'j~i suoria l;ihetyk s i~i - nelp:i suornenk i elist~i j:l yll1:i
ruotsinkielist ~i ohje1m,u - en yri tyksist:i huolimatta onn istunU\ saamaan k:iyttÖÖni. silti Yleisradio v:l litsee arkistoiu\'aksi \'a in tiet)'t suorat bhetyksel. l .j
Yleisradio bhett i Sibelius-k ilpailusta ka ikkiaan 13 radio-oh jelmaa, joista k:t k si l:ihetettiin ruolsin k ieliselEi Riksr:lc1ion-kana\':dla ja 11 Yl en YkkÖselb . Ylen
YkköseJlii tajxlh tuJllaa seur:l\liin jokaisena kilpa ilup:iiv:inii alkuer.in ensimmj isest;! p:ii\':!st:i aina loppuedn \'iimeiseen pjid:in ast i. Ohjelmien loiminajina

1.1

1,i

LeIHi k irjoiluk.<<.:1 on kcrCilly Sih<.:li us-llluS('on arkisto~ta jOi Sibcl iu,; -\'iuluk i lp"ilun
lcik<.:kiriasla. Ki lpailuorganisaation lcih-kirjaan IclHikirjoiwksel on kcr;inny, Sila -pah'''[u,
L.:ikekirja: m on kcr:ill)' "in(xl~t,:m Sib<.:lius-kilpai lua kii sillel C\',i l jutul . jotkii on lcikiillu
kirja,m siten. en,i niid<.:n rmp;iriStö ei n:i!' T:irk " imm:i\ anal)"soimani illlut hankin myös
k:usdl:l\'akS<.:ni konteksti ssaa n,
Ylebradion " ,'uk'-ark iSIO.;.:;a on kilp"i 1iiOi(kn c <itykS<.:t SilJo.:l ius-kilpailun loppuer:i ss:l.
mUllei r:l<.l io·o hiclmia kokon:lislIudcs:;a'l1l . Se sdkkii , ell:l :trkistoit:l\'ikSi o n \':tliuu
ainO:lst",m \'iulist ien e~ilyk-"Cl. o n mielenkiintoinen suhl<.:essa :'ulon"llli,;een mu si ikki k:bityk'een . S:iilytell,i\"iksi On \·,tlillu " i nO'lst"an ·itse· musiikki. ei I:i hetyksU
kokon:,i suudess:':m. Etsin n:'uhoi" myös muual!:l kuin Yleisradion arkistosta. Otin yhteyuJ
kiiikkiin suom:daisii n Sibelius-k i lpailuun osal l istu neihi n kilpailijoihin , k i lpJilijoidcn
ma joinaiiin. hei(Un opcnajiinsa. kilpaillls~;I esiintyneisiin k:tpdhm<:,sl:tr<:lhin. Sllom"laisiin
tuom:t riston jäs.:niin , k i lp:tiluorg:mis:tJlioon. SlIOIl1Jlai"",n musiikin ti"dotuskeskuk"",en
sd,l Sibelills -mu"",on. i<"dion Sin foniaorkeS lerin iJ Helsingin Kaupunginorkesterin
:trki~lOihin "'J\,hoia ctsilliin tuloksella myös Sibel ius-AkJ temi:m ja ka ikkien suom"biSlen
k"nseTl'alOrioiden il moitusta ului("n. Sibeli us-s\'Uro jc'n se k;i Keski - U u$im,, :,,-~a o lleen
ilmoituksen \',Hilybellä,
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olh'at Eeva J-lili'ens:llo ja Outi Paananer, _ Ohjelmissa soiteltiin katkelmia jobisen kunakin kilpailup:ii\'~in:i esiintyneen \'iu listin esityksist:i Esitysten v:iliss:i
Hirvensalo ja Paananen kertoivat ki lpailun kulusta ja tietoj:1 \·iu l isteista.
Toisin:I:1I1 he m yö.:; k OllllnenlOi\':H I~'hyesti esit~' ksEL mutta pitkiin pohdintoihin
he eiv:il ryhtyneet. Paan:lsen ja Hirvens:llon tehUid oli heicbn om ien sanojenS:I mllban ""raportoida ihaisin jobisen piiil':in upahtlll11ista" (A50)15. Ohjelmat
bhetell iin uusintaina kutakin Lihetyst~i seu r:l:l\'an p:ii\'tin aamuna ViilieriUi
bsil1elel"iin ohjel miin sis:iltyi l'aan:lsen j:l Hir\'ensalon puheen ja kilp:lilijoiden
esitysten l i.:;~iksi toimiltaj:l Anu Karlssonin tekemi;[ haastaneluja. l-Hn oli haastatellut v:ilier::issii muk:lI1:l olleiu l"iulistej:l. ki lpailun pakollisen suomalaisen
nykymusiikkiteoksen s:i\'eltiij:i T:lpio :'-Je\"anlinnaa ja tuom:lrislOll jiisen Kaij:l
Sa:lrikettu:l Loppukilpailua bsillelt"\'iss:i bhetyksiss~i oli H irvensalon j:l
Paanasen asbnI1l1lli ja\'ier:lana viulisti Jaakko 11\·es. mutta niiiUi n:luhoja minulb
ei ole olllll mahdoll isuutta kuu lla.
Ylen rUOlsink ieliselb kan:l\"alla Sibelius-kilpai lu:l bsitell iin loppllki lpai lun
ensil11m;iisen:i p:ii\':in:i Catarina Steniuksen toimitt:lm:lssa . Pi:lzza -nim isess:i
ohjelmassa Ohjelma koostui Steniuksen puheesLt. k ilp:l ilijoiden esityksist:i ja
h:ust:t l1e 11I ist:1 Haasta telt:l vi na 01 i\ 'at GöteborgsjJOs/{! II-lehden musi i k k il oi m i lIa j:l
P. G. Bergfors. \'iulisti Ja:lkko Ih'es ja sii\"elt~ij:i Tapio ?\e\'an l inna. Ohjelma kesti vaj:un tunnin.
Kokonaisten Sibelius· kilpailua bsillele\"ien ohjelmien lis:iksi Sibelius-kilpailusta kerrottiin myös 15 1I11lisUhetyksess:i tele\'isiossa ja radiossa. 16 il1T\'3 kiisitteli kilp:lilll:l seitsem;iss:i. YLEn T\'] kolmessa j:l YLEn rad iok:mant Ylen
Ykkönen ja Radio Suom i \'iicless:i uutisbheryksessii 1-

KILPAILUN KULKU
VII bnsaind linen Jean Sibel ius -\"iulukilpailu pidettiin J-lelsingissii 18.11.1 12. 1995. Tapa htuma on Suomen \":Inhil1 kansaim'iilinen musiikk ikilpailu. joka
on j:[rjestellY s:bnnöllisesti \"iielen \'uoden \"~i1ein aina \'uodesu 1965 Ullt ien.
Kilpai luun saivat osallistu:l kaikki \'uorma 1965 tai sen plkeen syntyneet
viulistit. Kilpailuun halu:I\'ien muusikoiden pili teh&i sel\"itys opinnoisl:r:11l ja
k onserltilOiminn:lstaan. liill;i;i hakemukseensa m:lhdolliset suositukset ja
konsertti:l!vostclut seki toimillaa lUol11aristolle :i:inikaseui. joka sisiilsi yhden

t5

\6
\ "'

1\:1(\io· j;1 Ide,·j,;io·oh;dmilll \'iilal~'ssani merkinn,in ensimm:iinen kiriain /;Ii rool11;,!;rinen
mune", ,'i iuaa oh;ell1l;I;11l ( k.< . l:ihdcluetll·]o) j;l bk.'O;';pi'ln·n j,i lkecn o!c" 'a numcro ,'iinaa
ohidman nauhan kohlaan_ Olen liueroiTlUI kunkin ohjclm;1Il silen. en,; ens;mm,ii'cn
puhu jan rt:pliikki on merkill)" num"rolla 1 ';"'ur:,a, '"n jluhuj:m repliikki nllmcrolb 1 jne.
P;lik;llIi~r:I(\ioi(\en ulIli,i;l minulI" ei ok o llut mahdolli>UUlla ,aacb b)"lIööni
Il,adi,,- i:r lek"i~iobhclyhcl lineroiliin 11Ikuunoll"malU Ulilis- ja a;ankohlaisl'ihelj"hi:i.
I.ineraaliol o,'al san:llarkkoja muu" niihin ei ok merkill\' puhllmis,:n tlpaa ciki laukoja
puh,-~ss;l .
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Paganinin ka priisin sekii yhden osan josta k in ko nsenosta pi:tno n säestykselb
(E/elti -S//o llleJl Sa I/Olli a / 19.11.95e). 'r:itn:i nk en:liseen kilpailuun ilmoittautui

121 soitt:ljaa 30 m aasta. joista esi r;I:lti (Jouko i\ lansnerus, Erkki Kantola ja Erkki
P:t1ob ) v:ditsi :i:initteiden ja muiden dokumenttien perustee ll a 57 viulistia 20
m:last:t mub an kolmiedi seen kil p ailuun . Osa \'iu !isteista per uutti
osall istumisensa: kil p:til uun osallistui '14 kilpaili jaa kaikk i:t:m 20 mnst:l.
Suomala isi:l kilp:l ilijo it:l oli muk:ma kuusi. Sibelius-k il p ailu al koi 18. 11.
kilpai luprjestyksen ar\"o nn:llb . JOSS:l kilp:lilijoiden o li t:l rkoitus ol la J:isnii.
K:likki \'iu listit eh';lt ktl itenk:tan p:iiisseet tilaisuuteen. silb Po h joismais~t
r:li\'onnul lumimyrsky o li sekoiHanUl Ileicb n m;ttkustus:likatau lunsa (STI
19.11.95). Al kuk ilpailu kiiYliin 19. -22 . 11 .. välik i lp:tilu 24. -26. 11 . ja loppuk ilpailu
27.-30. II . 1995. Alk ueriin perusteella lUornari slO \':l litsi d l ier:i:i n 20 kilpailii:t:t. 18
Loppukilpai luun valittiin ka hdeksa n viulisti:!. joista yksi. Andrea Duk aLöwenstein joutui kuitenkin k eskeyttii mii ii n k ilpai lun s:\ ir:t stumisensa vuok si
ennen fin:l:lliesityksEEi n. i\ l uut final iSlil oli\':11 Ju -Yo ung 13:lek . Elisabelh
B:ltb sll\"ili. Pekk:1 KuusislO. Dmitri .\l alllin . .\ 1:ldok a 5:110. Radoslaw Szuk j:l
:-.1iko bj Znaider.
Alku- j:t \':ilikilpailu kiiYliin Sibelius-Akuemian k onsemis:l liss;l ja loppukilpailu lapahllli Fin!:tndi:H :I [OSS:I . Kilpailun järjes1i Sibelius-seura opetusmi nisteri ön lUelb. Li s~ik si kil p:l ilu:1 lUki o hjelmakirj:ln muk:t:m Cuhor Oy. "kans,a inviilisesti w imi\';l l~t \"it se111u sabn teollisuusyritys". Ohjelmakirjassa kii1e1ä:i n lUest:l
);i l"\"enp:i:in ka up un ki:l. Sibelius-Aka temia:L Suom en Kll h1uurirah:lstoa ja .lenny
ja An tt i Wihurin r:l hastoa .
A[kuedss:i k:likki kilp:1il;j:tl soilll\':l1 jo ko Johann Seb:lsti;ln Bach in P:tn ;1a n
1 h-11101[; 1:li 3 E-duuri soolo \'ill [lllle ja \\'olfg:tng Atl1;ldeu s i\ 10 7':II"lin Son:I:l1in Gduuri KV 30 1 1:l i e-m ol [i K\' \'i u[ulle ja piano lle. Tiimiin l i ~i ksi he 0I i\":l1 \,;1[ miSI:nHllnee1 soill:lm:l:lrl :ll klleråssii kolme \':Ip:t:tv:l li lllaist:t kapriisia :\"icco[b
Pag:lIlinin kapriiseis1:1 1-6.9. 11. 1--12 ja 2-1. Tuomaristo p:;i;lli. lllitk:i O~11 k il p:li l ijat t:ist:i ohjelm:lsl:1 esittidl. ja \'illlistit S:I1\'a1 tiedo n p;iiitök sestii vuorokautta ennen esi1ysl iUn.
Viilieriissii kil [xli lij:!t 50itti\'at yhden sonaatin) '). kaksi vap:laval intaista Jean
Sibeliuksen HUll1oreski:t 20 . Tapio :\e\'anlinn:tn teok sen r fi kirkk{{(1I1 ja yhden
P:Ig:tnin in . SJinl-Saensin. S:\ l~ls:t1 e n. Tsai kO\·sk in . \X/ienbwskin 1:t i ) 'sayen vi rIIlOOsik;lpp aleen. jonk :t kesl o sai olI:! korkei nta:ln 10 mirnluHi:l. Sibelius-kilp ai-

IH

'·;ilicr.1Jn [1~;" ...."":·l \"Iull'-lu oll,~uJu· Young UJ('k. Eli,:;,tx.·lh B;llI;l~h\"lli. ... Ibn.""Clll Brt.""unmg~·r.
l)uk:I·l.&\ .... n~.:m. "\;ikol"l Zn" idcr. Yuk :. Eguchi. x,,'"~ G:lO. t'ckk J Kuw,iSlO.
DnHlri .\blum. !'rit.·tkm.mn AIIlJd .... u~ T...,ib•." r. AIIlY O~him. Ii"" \>yn:k. 1':l ul iin" Qu~ ndl
.\ b mib ..\b dob ::':1l0. ,\ I\n.' !)IOje'~I . ,\k i Sun:th:lr:I. ItJdo~I;", ~7.uk. :\":H~u lll i Tallla i. Ei ko
T:m:lb ja I':lin;' \ ·:ih.d;;
$o,,,,,nli viululle i" p ,., nollc \':lIil1 iin ' .... ur:"" ·ili " <lwll:il'li:i : ll:tn6k i 1 ~1 2). 1].o.,':lho,·.:n (01'.
12 D·duuri . A·duuri. E.<·duuri: 0 [1 . B ,,·mo ll i: 0 [1 . 2 . !'·<Iuuri: 0 ]). 50 nro 1 " ·duuri). Br" h llls
(G· duuri. A·du uri. d-mo llil. Dcbu <sy..\ kndd ssol m (F· duurl). prokor,.,,· (r·moni. D-duuril.
Ra,",d j" Sd m illh' (1 ia 2 >.
lIulllor..... kil o p . 8- nro l. nm II. op. 89 nro !lt . nro IV. n.o \' ia nro VI
A ndn:~

1')
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lun :Ilku- 1:l i d.lieriin or1 ensimm:iisesUi kilpailust:1 alkaen sis:ihynyt pakollinen
Sllomabinen nykY11lusiikkiteOS (F:50) , Ennen \"llona 1995 kilp:liluss:1 soitettU
SUOllla!:liset nykymusiikkiteokset \'aJittiin s~i\'e l lyskilpailur, perusteella. T;ilb
kertaa s:i\'e!lyskilpailua ei j:irjeSteny. \':lan pakollinen Sllom:llainen nykymusiikkiteos oli Tapio :'\e\':1Il 1innan 17i kirkka({II, (D: - 6-78.) Pianisteja s;iestl alku- ja
v;i!ieriss;i kilpailijoidt'n omien pi:tnistien lis;iksi \'iisi pi:lnisli:l: Xaoko ichih:lshi.
Timo Koskinen. Juhani ~Igerspetz. Risto L:mri:tl:! j:1 Ilmo R:lIlta.
Loppukilpailussa soiteniin k:lksi konserttoa. K:likki kilp:lilijal soil(1\':1I
Sibeliuksen konserton, \':tlinnainen konSertlO oli B:trtokin (mo 2),
Beetho\·enin. Bergin. lklhrnsin. Bruchin (g-rnoIlD. !\ Iendelssohnin (op. 6--l ).
Nielsenin. Prokofje\'in ([)-duuri. g-molli). ShOSlako\"il shin (mo 1) tai
Ts:tikovskin s;ive!t:ind. Villlistej:1 s;iesl i\-;1t konsenoiss:1 Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri. f\apel1imestarein:l toimivat Hannu Koi\"llla ja
S:tkari O ram o ,
K:likki kahdeksan
10PPl.lkilp:lilulln p:i:issytt:i
\'iulistia
palkilliin.
S:tnom:llehdiss:i kerrottiin kilpailun :11k:tess:l. eU;i p:llkinnoiss:t on ·'t:t p:lhIUl1llt
kuopp:l korotus- Suomen KlIlttuurir:lhaston j:1 \Vihurin r:lhaston toimesta (SlT
18.11.95). Ensimmainen palkinto oli 515000. loinen p:llkintO 510000 ja kolm:IS
57000. .\ luul fina lislit s:l i\'al 52000 suum isen palkinnon. Kilp:lilun IUl0s lulkisteniin 30. 11, Voinajaksi suoriutui ensimm:iiSlä kenaa suolllal:ti nen dulisti. 19vuoti:IS Pekka Kuusisto.!] Toiselle tilalle sijoittui ).!eorgiaJainen Elisabeth
13:ttiaslwili, Kolmannen palkin non jakoi\'31Ianskal:iinen r\ikolaj Znaider ja japanibinen iIlacloka Sato, Nt.'lpnnt'n palkinnon sai JU-YOUIl).! 13aek Etebi-Koreasla.
\'iidennen p:dkinnon puol:ll:linen Ihelosla\\" Szulc ja kuudennen palkinnon
\'en:ibinen Dmitri .\1:lhlin, P:llkinnOl luonnettiin 1.1 2. pidetyss;i p;i:itöskonsertiss:1 Finbndia-Ialossa. joss.:1 esiimyidl ensirnrn:iisen. tobl.:n j:1 kolm:mnen palkinnon s:laneel \'iulisti\. Kilpailun \'oillaja esiintyi p:i:ilöskonsenin lis:iksi
,l:iryenl;a;iss;i k:thdeks:l men:1 joulukuUI:l Radion sinfoni:lorkeslerin konseniss:1
oh jelmana:m Sibeliuksen konsemo.
Lis:iksi kilpailussa j:leniin kolme erikoispalkintoa. Yleisr.ldio bhjoilli 52000
Sl.luruisen erikoisp:llkinnon Sibeliuksen \'iulukonsen on lXlrhaalle esitt:ijjlle.
Pekka KUllsistolle .. [;in·enp:i:in kaupunki la hjoini $ 1000 su uruisen erikoispalkinnon nuorelle, loppukilp:ti ll.ll.ln sijoillumallomalle. erityist:i Jahjakklllln:l osoit1:lneelle kilpailijalIe. Palkinnon s:ti :\:ltsumi Tamai. Kolmas erikoispalkinto oli
Cultor Oy:n bhjo in:lru:l. Se annen iin Tapio Xe\':mlinnan leoksen }1i kirkkaall
p:l rhaalle lulkitsij:llle. Albrecht Breuningerille. Pekka KuusislO s:l i myös ;lrllerikkal:l isen !\lichael Duffin kilp:lilun \·oinaj:llle bhjoinaman Berg-jousen. Eero
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Sih<.:lius·kil p"i l un :1iemm:1l l"Oilla j,n Q\':U 0le8 Kagan (] 9(/S). 1.1:(11:1 I~:tk:idze ja 1'",'<.:1 I\ o).(:m
(ia<:lW 1 sij" 1970). )'\11',,1 Yaron ( 1<)75>. Vikroria ~Iullo\":l ( ] \II:IO), Ili:l I\akr i:t Leonid" ..
Ka\'akos (j"c:llU !. ~ii a 1911S1 ""kil eri,r i lla Anghdescu (! "ii:L !. p:t l kir'llo plelli i n j:tbm:uw

1990),
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I"hahti lahjoitti rakentamans:l \"iulun Elisabeth Rui:lshvilille. Erikoispalkintojen
j:lk:lmist'st:1 p:Eitti kil jXlilun tllom:lristo. Lis;iksi kiljxlil11Ssa lly\'in rnenestyneille
villlisleille 1;lrjOlliin konSt.:rtoinlirnajKlol lisuuksi:! rnu si ikkit;ljxlhtumiss;l ja orkeslereiden kanssa,22
Kilpailun tllomal"islOl1 plIheenjohtaj;lna toimi s:i\'t:IWP Aulis Sallinen ja sen
;:isenin;! olivat \"iultuaitt'ilij:H ja pedagogit :\n;1 Cllll111:lchenco. Herman
Krebbers. Erkki P:llola. Htl~iero Ricci" A:ll"on Hosand. Kaija Saarikettu.
Tomotad:\ Soh ja \'iklor TretjakO\". Tuont;lriston sihtt'eri nä loimi Kristiin:l
Immonen. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaj:1 oli Tuomas H a:lp:men.
Toimikunnan j:isenet oli\'at Helen:l Ahonen. Er"ki K:lnlOb . Antero K:lntunen.
01:l\'i Luokomaa ja Seppo Tuki:linen. Sihteerin:! oli kilpailun sihteeri ~[inn:1
Pitbnen. jonb lis:!ks! si lllt'eristöön kuului \"iisi muut:1 sihteeri:!.
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s..,ur:ta\·al Illu_iikkiiuhl.tl ja nrk,,_t~'nt l;lrjo:,i\',u kllp:tilu~,,( Illtcn,,~t)'lK"ilk \';ulistdlk
kon,;cnl';nt;Ill;lhd"lli'Ul,k'I:t: I kl'ln).lin Juhl;"'iikol, Kullm' ,n Kalll:tri11l1L~i ikki. "uopion
bupu n~in("kc~ll·ri . 1.,,11<-"'11 k:!UjJungiI10rk"<lcri, ;\a,,"t:,lil1 Jl1\"iikkiiuhbt. Oulun
kn' I",nginork,""I"ri. Tapi"I" ,inroni"ua. Turun nUI"ikkij\,hlat i" ,\ tonlr"a l Challlbcr
Ordltcstr:l.
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AUTONOMIA
Sen prosessin j;ilkeen. jos:;:1 autonominen musiikk ik:bity:- modernina aiklm
luonnollisteniin. on vaikea:l :!j:udla bnsimaist:l taidl:l1lu.'Iiikkia milb:in muulla
1:1\"a ll:l . Tarkoituksen:mi on O~itl :I:L ellii au!onomi-,en l11L1si ikkikisil\"ksen
'luonnollisuudesl:!" IllIo1im:lU:1 Illusiikk i ei yh;i eckllt;'t;'nk:i;i n il sesI331l pysy
t!rill;i:in siilit kulllllUr1Sesta. ~:-i:I :lli sesl a ja poliinisc:-t:1 loddlisllUd('sl;l. jonb osa

se on.
Pohdin \ii55:[ luvussa. ml!;! musiikin autonomia Silx:Jius-kilIXlilussa merkitsi.

Olen erityisesti kiinnos!ulll.ll st.'lbisist:l tapahtlll11isl:1 ja :1..;ioi51;1 Sibelius-k ilpailuss:I, joiss:1 musiikin j:1 S11;i 'ymp:iröi\";in" \0<1dlistllld"'ll ..: rill:iiin pitiiminen oli
ongdm:lll isl:l. Tiilbiset Illl lrtUlllakohdat teke\·:it n:iky\·:iksi autonolllisen lllusiikkik:isityksen kOllstruktih·isUllden eli .-.en . eU:i :IUIOIlOlllht:1 lllusiikk ikisitYSI:i joudut:l:m jatku\·asti pil:i m :i:in yll:i . t\Ulonomisen musiikkik:isit~·ksen k:lIlnaha
Sibclius-kilp:liluss:1 oli kiinno:-t:I\·:I:1 musiikin ja kilp:lilun liitos. job ei ollut

~IU

m aton . Po hdin ensin kOIl«1111:L :llItonom isen lllusiikin e..ill:imisp:likk:ma ja sit:i.
millaist:1 keskustelu:! nlllsiikin j:t kilp:lilull yhteen:-op inludöta Sibelius-kilpailun

yhteydess:i

k:i\"liin.

S\:."ll ra:I\·:lksi

tark:l:-.ld",n.

lllit:i

I:lp:lhtUlI .

kun

lllusiikkies itysU ei kuunnl."lb konsl."ntisa lissa. \·:1:111 :i:i nillecn:i. i\ l lIsiikki saa
:i:inineen:i loisl."nbisia merkilyk-.i:i kuin konsentis:IIi .... s:l. job kesk itl:i:i kuulijoi den huomion -itSe' musiikkiin , Kollll:l11tena \t."elllan:l t:b:-:i Ill\·USS:1 on \·iulistil."n
j:irjcstyksecn pisl:imiscen :-i.s:ilty\·:it risliriid:lI . A \ltonominen mu<;iikki on j:irjcsIyksecn pist:imisen ulottum:morui:-s:L muua kilpailu~l esityk:-et on ~I:H:I\-;I j:irjÖlykscen. \ "iimeisen:i tulkin kilp:lil uun osallbluncidcn \"iulbticn csityksisl:i
puhllm i:-cn ja kirjoiHami:-cn 1:11':1:1. Autonomi<;en Illll,iikin kiclellist:iminen on
on~clma si ksi. ell:i mll:-i ikin :tjatcl ball ok"\·;l!1 kielen 1I10UlImattorniss;1.

KONSERni VAI KILPAILU ?
Sil.>c:lius-kilpailu tapahtui k ahell.: ..:-:! paikass:t: Sibc lius-Akalcr11i:lIl ja Finbndiat:l lon

konSCflli ~l l eis:hl.

Sibcliu,-Ak:llemi:1Il s:di on osa Sihelius-Ak:uemi:lIl .

Suomen :Iinoan musiikkikorkeako\llu n

r:lkennu~I:I.

io.":-:I on Il\uilakin riloj:1

konseruis:llin lisäksi. Sali ei ole koyin iso. ilse

asias~1 ."'t!

k :t marimu siikin esitl;irnisccl1,

kuuluu

Finl:tndi:l-t alo

:-,O\·ellull ainoastaan

puolestaa n

Suomen

kuuluisimpien konserttit:llojen joukkoon: nimens:i muk:ti s..:s'i s..: ed llslaa koko
1l1:1:1I:1 j:1 kansakunta;\.
Eril:!iset konserttisalit O\·;ll kesken;Un eriarvoisi:l Esiintyminen IllnnelllSS:l j;l
an'ostetussa konserttit;tlossa \·oi toimia ponnahduslautana. jonk:! :Ivu!la I11UU-
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sikko lai bulaja siirtyy liin:.im:lisell t;lidel1lusiikin 1,.'sitt:ijiSlön I:i hti kaartiin,l
j\ lusiikkikilpailu on er:i.s niisl;i mek:m isl1leisU , jOlka ylll:Eih:i rajoill:l\';lI muusiko iden m;lhclollisuuksb j:1 lOisaa lu myös m yölll:idl jo illekin p:i:is1'n Illusiik kieb mjn huipulle (ks. Sm:lil 1<)98, jl). Sibeiius-kiip:til ussakin ":llil1iin jo ennen
lapahtuman alkua alk;lrh:t::Ii:t i:1 koko I:lp:\htum:\n :\j:ln kest;ineelb karsinn:l lb
ne viulistit. jot ka kelpullteuiin Finbncli:t-taloss:\ pidellryn finaaliin soill:tm:t:;1l1 j:l
kilpai lem:l:1n ensimm:iisöt:i palkinnosta.
Silx-l ills-kilpai lua ~tlI~\:t \'ille kuulijoille tarjouiin konseT1t i~lleiSS:l monenl:!isia rnusiikkikokemuk-,i:l. joi"s:\ heit:j liiktUeuiil1 josku" jopa r1allrllUn (5(1/'011
S(lIIO IIW! 18. 11.95:1) ja bh ... ll... kyyneJeit:j (5,10111('1' KII/ '(lle/}li 1;. 11,95:1) asti.
Parh aimpien esilysten kU\lIltel ... min ... n t:lrjosi yleisöll!.! suuria el:i rnyksb. Ne "s:l ivat yleisön puls.~ in koho:lrll:l:ln, ja \':i!iajalle :lsteli si lmiinpist;i\':in tyytyv:iinen
joukko: akatemian tiloissa n:ikyi hymyile"i:i kaS\'Oj:l ja s:i!e il","j:i silmd , Limm in
ja iloinen tunnelm:t oli t:iydellir1l.'n ":Isl:lkohl:l marraskuun pimeydelle ja s:lteelILo." (Ele/ii-Saim a(l
II. 1<)95b,) Kuulij:lI Plti":it konserllit:l loon :Istuessaan
t:laksensa muiden :Irkipjidbten :Isioiden k:ln:.:.a :.uom:t!:tisen :tlkul :th'en
:mke:1n s:i:in, K:inolles:;.:iiin konSt"rtlilaloss:l sijaitsc\'ien muiden tilojen k:!ulI:1
konsentisali in he siiltridt mu:.iikille omistenuull lilaan kuuntelern:l:m esilyksi:i.
joiss:t p:lrh:tinHllilb:m kuultiin "arkip:ih':in ~'lIe kohoa\':I:l suuru una- ( 115

r.

20.11.95b).
Er.is konsenin pC'rusaj:lIuksbla jo 1800-lul"\lIl:1 l:i hti",on on ollut juuri poistuminen arkip:iiv:isl:i toisC'I,:n liLlan, musiikin om:l:111 :1:lnimaailm:l:lr1 ( D yrssen
19<)5. 1T ). Jona I:im:i aj:llu:. toteutui~i. :rrkip:iid pyril:i:in mo nin ta\'oin pil:lm:i:in konsentit:tlon ulko puolella , I\onsentisali on !.>uunniteltu ja l elny nimenomaan musiikin tekemi..,U \':lI"Iell (ks. Small 1998. 10 ): se on :tUditiivisesli j:1
\'bua:ll isesti erislellY :.;t:i ymp:iröh':ist:i arkip:i iöi~!.>t:i maailm:lst:l . Kaikki s;t lis~I 1:l p:l hIU\':lI asi:lI ke..,kiuy,·:i! Illusiikk iin. K ... t:;;i" nibti; työntekijöislä. JOI":1
e1\':il Slror::lI1aisöti o'-';l l lbl\l mu..,iikin 11Iou:lmi"...en. muna joita kuitenkin \':i1u iim:iH:l konsenin j:irje:.l:imbt;'!.>s:i 1:II"\"it:I:II1. ei :.ali"':'ol n:iy. 'Lim:i kiyt:inlö :IUU:I:I
o~:tlt:t :l n IU011l:1:rn , 'aiktlldm:111 t:li:tnom:lises1:l m:l:lilrll:1st:L jossa kenen kUn ei
tarl'itse teh(U työt:i t;°rotuksl?n;1 jobp:iidiselle :lrjt;'lIe. (S m:tll 1987. 9-10.)
Arkip:iid isYYII:i pidl?1 1iin Sibel ius-k ilpai lun 1ll1lsiikkiesityksiss:l kielteisen:!
orn inaisuuten:l : "Ruobin Malin B roman soiui brnpim:immin. mUl1a \'iim ei.~ l e
ly oli puul1eellista: P:ll-!:lnini I"\~i h:inestä selk;h'oi\on. ;\ loz:1!1 oli arkiSIa." ( HS
11.1 1.95:1,) Seppo Heikinheimo tOlesi Elin:l \ o:i h:ibn esityksest:i k ilp:lilun :l lkuerii&i:i . eu:i "P:Ig::lI1i ni oli JOP:l koht:lbisen hY\':i:i, Ä:inen l:!:lIl1 oli \':lin jOI:l kuinkin arkip:iidinen." (115 20, 11.95b.>

Helsil/gin StlllOmi,'>'f! (tt lt 19')),11 rulkai'liin e11lRon kllp;lilun alkwl jllllll. jos,;;, Yehudi
.\knuhin I:lh"'lli 'kn ,'r"on,;\ ~,lx' l ill"ki ly"n nuorille, 'U h,I"llle" tt ;\rwn ur.IIlS;' :dkuy"itlO.:iI;1
kU" ;I1I;il1 kenolll;, Il,I. ,'11:1 " 11-nlol;;I;m;, .\ knuhinin debrrlli Clf!lCj.:ie 11:111;,.' ;1 reh'e
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Konser((is;tli erottuu talon ulkopuolella ok\':!st:l :lrkip:ih':ist:i myös siksi. en:i
uskonnolliset piineet 0\':1I ollt.'et os:t moclernia taidek:isityst:i ja k onseltl ikiytäntöä jo niiden alkuajoist:t :lin:1 nykypäi\':i:in ;Ist i (Absuut:tri 1996. 238-244:
D;lhlh:tus 1989. "1'1. 9+%: Dyrssen 1995, 152), Taide ja musiikki sen 0~1I1:1 l arjO:l;! moclernilk: ihmiselle mahdollisuuden \'apaullm arkip:ih':ist:i j:l r:t1iorl:llismin p:tinees(:t (Dyrssen 1995. 1;2: \Veber 1989 1920. 1;0). Tulevaan Sibeliuskilp:ti luun v:1Jmist:Hllum:tSSa olleen K:tti Virl:1sen k ons(;:nin :lIYOstelussa todettiin. en;i B:lchin sooloYiulup:tr1itass:t musiikki "toimi Jum:tl:tn suuruuna j:1 ihmiSt;'n pienulllI:l km'aillen" (laplll ":al/sa 31.10.9;). lleikinhdmo toh'oi lIelsil1gll1
5(11101lllss(l (2,1. 11.95:t), ell:i jOkll rn:tna~efi kiinnil1:iisi kilpailuun osallistuneen
Friedern:tnn Trdberin saiU:lITI:I:tn t:irkeimpiin Suomen kirkkoihin 13:tehin teoksia , jolloin "Voit:lisiin oikeutetusti puhu:t taiteen juhlast:! j:t muisl:t:1 sel l:tinen jo
kuolleeksi ja kuopatu k si luultu lermi kuin 'pyhyyse1:i m}'s· ... OnniSlun""en l:tideeJ:imyksen kann:tlt:t on t:irkdä. dt:[ juhl:t j:t arki pidel:i:in erilU:in toisisl:t:tn.
Sibelius-kilpailussa konseltlisali oli musiikin esin:imisen lis:iksi myös kilp:tilun t:llxlhtlllllapaikb. X:iidt.'n kahden asian - kilpailun j:1 konsertin - yhteen
s(win:unisla pllnlaroitiin medbss:\ usein. Kun konsentiS:llin lapahlllmien pitiiisi
keskiny:i yksinomaan musiikkiin, kilp:liluun kuulu\'ien asioiden sinne lUomisesta seuraa o ngelmi:l Tuomaristo n puheen johtaja Aulis Salli nen oni kantaa asiaan jo ennen t:lp:t!lIuman alku:l j:l toi\'oi. ett:[ "kilpailu muistllnaisi m:\hdollisimman paljon la\';ll!ista konsertlitilannel1a" (STT 18.11.95). $:lm;I:1 mieliä
Sallisen k:tnsS:1 oli myös kilpailutoimikunnan puheenjohlaj:t Tuom:IS Haapanen.
joka kilpailun :ln'onl:l1ilaisuuclesS:1 "toimi. että kilpailijat \'oisl\':11 l:t\·:tlle mennessiiiin unoht:t:t. en:i kyseess:i on kilp:tilu. [--) Aj:llelb:t. ett:[ saila ne konsertissa. jossa ann:\ue p:tfJstanne yleisölle", (STT 19. 11.95.) Jos Ha:\pasen I:lrkoituksen:t oli POiSI:I:1 os:monajien kilp:tiluFinnityst;i. lausUlH:l:ln sis;ihyy ajatus silt:L ellä konsel'tiss:\ viulistit dvät j:innit:i esiintymist:i s:ltl\:tlb ta\':l lIa kuin kilp:liluss:t. Yiulistien \'C11:lilu ei ole konsentiliJanteeseen, \':lan kilpailuun kuulu\'a
ilmiö, l\ledialeksteissä painoteniin kilpailun konsel1inomaisuutta ja samalb
pyrittiin poistamaan muistumaa siit:[. el1:[ kyseessä oli kilpailu.
V:ilikilpailuohjelm:\n toclettiin \'astaa\,;11l "jo kokonaista konserttioh jelma:t"
(E:2) , Myös jotkut kilp:lilijoista kertoi\':1l yritt:i\':ins:i Sl,ll1t:nIlU:I kilpailllesityksiin
sama lla t:\valb kuin konserttiin (F:3"1: 13:2).
Tarktstekn seur:ta\'assa konserttisalin t:lp:t!lIumi:t .\Iichel FOllcaul!'n
Tarkkailla ja !'f1l/8a;s/a (J 980) -kirjassaan esitt:imän IXtrl0plikon-tlllkinnan :I\'lllJa,! Panoptikon on 1800-lu\'un :llussa kehitetty \'ah'ont:lf:tkennuksen il1:lnneIml!i. Sen keskelU on vakon1atorni. josta niikee ymp:iröiviin selleihin. Sellien
:Isukk:tat eiviit kuitenkaan n:ie tornissa olevaa \·;t lvoj:ta eiv:itki edes sit:i. val-
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~uOlll~IJi"",~a llIu~iikinrulklln\lk, ... ,~a panopl,knn,n k~~Il"'I1., on kJyuJnYI tklm;
jJr'l'iluolllJ "nikkdissaan -" ...nll:i turl,aian :'""nl"-,,,nJ- 11')') 1). jo,,!>a h;;n I"rk"sld.,...
.,mOlnu~,;;uIo~in "uhd..1Ia h-nllaJn pJnoptikollln n;;;;(,;;ulm:"r" ,

I'ooko joku heit~i vai ei. Systeemi perustuukin juuri nkonnan anonyymisyyteen:
valta sis~iistyy. j:l selleiss~i 011"\';\1 subjektit oppint dhitellen itse valvomaan itse~i:in, Valbn si.<iistyminen aiheuttaa ":lkojien ja \'ah 'otlu jen I';ilisen eron li udentumisen. jolloin Fouc:!Ult'n llluban koneisto h:tllitsee lopulta seki vallan kiytt;ij:it et1;i sille aliste\lll. (Foucault 1980. 220-257,) Panoptikonia "oida:ln s{Aelta:l
lllonenlaisiin moderneihin kurinpitoprjestelmiin ja , ·altasuhleisiin.
Se Ip,tlloptikonl on el~is 1:1P:l sijoitt:l:l ihmisnauniil m:Udtiban. jaO!dl:!
yksilöt suhteessa toisiinsa. s:!:!(1:! :tik:lan hier:lrkkinen j:irjestys. asetella
oikeille p,tikoilleen "albn keskuspisteel j:l k:tna":tL m:i:iritell:i "allan
\':ilineet j:t v;iliintulot:n"l!. j:t t:it:i mendelm:i:i "oid:l:tn k:iytt:iii S:tir:l:lloiss:l,
tybp<ljoiss,t. kouluiss:l seb ,·:tnkiloiss:! , Ain:l kun ollaan tekemisiss:i
kirja\'an joukon kan.%<I. jokt on sa,l!:!\',t suoritwm:wn jokin teht:!"ii t:li
k:i)'tt:i)'tym:i:in tktylhi t; t\':dl:t. \'oid:wn bytt:U l'anopticonin ba":l:l.
(Fo UCtllh 1980. 2.H.l
]\']yös moderni konsertt i-instituluio konserttisaleineen toteullaa panoptikonin ideaa. Konserttisali. musiikin tapahtumisen IXtikb . on muusikoiden. silveltijien ja kuulijoiden ":ilisen kolmijaon merki tsemisen tib . Se I'oicban n:i hc!:i
panoptikonin:l. joka asetta;! sielb ole":!t ihmiset .sellaiseen m;i;ir.it ilaan. johon
sis:iltyy heid:in suhteens:! toisiinsa, S:h 'elUi jilb . muusikoilla ja kuuliioilla on kesken:Ein eriLli set asemat m usiikillisessa panoptikonin toteutuksessa.

Muusi kot
Muusikot 1lluodost:l\at konserttisalin l:l\'a lla ollessaa n k onsenin \'isuaalisen
keskipisteen. siWi lava on kirkb:lsti vabistu silloink in. kun 1lluualla salissa on
pime:i:i Salin h:im:iryyden 1'l1oksi muusikot eiv;it yleens;i ,'oi erottaa tai n~ihcb
kuulijoil:! !a\;;llta. Sen sij:l;l n kuulijoiden on 1ll:thdollista tarkka illa muusikoita
hyvinkin yksi tyiskohtaisesti nouse" ien penkkiri,"ien j:t "alaistuksen ansiost:\.
Muusikoiden valvonta tapahtuu IXtnoptikonin ba"an 1llllk:lisesti anonyymisti, 5
Musiikin tapahtumisen paikka ja sen tel.: ii:it erotetaan 1lluista salin osista ja siel b
isluvist:l kuulijoista,

j

Toi>'Cnbis,.. n tulkinnan konsl'mb;tlin \'alais!uksesta ".<ill:d suzann" G. Cusid,. jok;t pohtii
artikkeliss;!:", 'On:, ksbi"n llC'btiomhip \\'ilh .\Iu~il' :\ Suiolls Effort 1\0110 '111ink Str:tigh t '
( t99·t) lllahdolli,,,,,ua aj:nella ml",iikkia >'Cksina t:o i ., ,,hin k,dui'c'na toimintana ~('k;i
Illusiikin mahdollisulItu rqlre<"ntoida ""ksua:llisuuua ia SUk lL puoh:t, r,::isitelless;Un pitk,i:in
t:it,i kysY!11YsU h:in ~il'lla:t m\'ös kon<c"rttisalia musiikin ",itUmisen p;,ikkan,t j;l kysyy '-'<.'n
valaistusta k",ki"n >eur:O:I\';",bisi:t ky~\'myk'ia : "II' mll'jc IS .>ex. \\'hat on "arth is going o n
in a comx-rt hall during. <ay. a piano r,,<,ital' \X·h"n tlw pi:onist b o n a r:tised stIg". in a
spot li.l(ht \\'hile \\'e are in the dark .. .are w" oh,e"''''" of:o ,,,xu,1I :oO! AR· \\'(' i! s objeet!
\X '1oy. cx:tCtll'. :lR' Wl' in tlle' dark' !T,imii m"rkinb t:trkoittaa Uss:; i:o Il1YÖS myöhemmi n
kappal"en \':li hlu miSt:t toi,eksi, ] Do.:' th(' '" kinkinc"" of the,e qu",tions :lccount fur the
extremdy rigid soci"i <'<>ll"s ,urru undin.l( ('{)I1ceT1 d"l"orum tor allconn:rn"d?" <Cusick t99-!.
-<))

29

~Irös muusik oiden lN:~in kuulijoit:! juhblliSt'mpi pukeutuminen bnsimaisen taidemusiikin k onsen ei:--sa suunt :l:i salissa oli joiden katseet ja huomion
1:I1':llIe. 1 _\[uusikoiden pukeullImi,u s:kileledt \'akiilllllneet \:I\·al. Resitaalien ja

kamarimllsiikkikonsentien asut OI'at yleens:i joitakin nykymusiikk ikonsern eja
11lkullnottamatl:1 \':ihint:i:inkin \':il1tin :I rki sta juhb\·;lm lllat . Sinfoni:lkonsertei.-.sa
nabet pllkeutu\':l\ yleisimmin juhla- tai ilta pukuihin j:l miehet tummaan pukuun
t:li frakkiin . l'u keutumi,t.'n ;I\'ulla ilmaistaan teQ:--ten. tyylil:ljien ja tib islluden
:--tat u<;ta musiikillise:--.s:i yhteisö:--,:! (:'\eI11 1995. 3.~). Jllhl:l p ukt.'utul11inen korosta:1
t:lidem usiikkikonSt'rtin juh1:tl l i,t:1 luonnetta: \"aalleiden anti la teh(Eiän ero :Irkip:i il':i:in j:1 -p ukeutumbeen. Sibelius-kilpailun :Ilku- ja I ·:ilieri.,-,;i kilpailuun 05:1 1listuneiden l"iulistien \"aate\ll:- oli hei!:i esiu:i\"ien kUI'len pen lsteella arki\"aateIlIsla se!l':isti jllhl:I\';m1IXI:1 (IIS 20. 11 .95(": /-/5 21 11,95a: 115 2.~.1 1 .95:1: 115
26. 11 .95a), Loppukil]Xlilu!>t:l l:ihetetyi5sti telel'isio-ohjelmissa naisten ylW oli
juhlaleninkej:i ja miellet o lil':H pukeutuneet joko frakkiin tai mustaan pukuun.
Arjesta muist utt;\\':lt \'a:lIIe<:t l:'il':it sopineet kon:-entila\'alle Siik-lius-kilpaiIllS-'>:1. Viu list i Jukk:1 _\ [erja't:t ojt::nnettii n 1k>lsillgill SOI/omissa (22.1 1.95:1) tOle:lm:1Jl:1. ~!t:i Idnelle "ol i,i pit:!nyt n:l\"lt:i:i plInahl:l \':110:1 jo O\"ell:1.
Kans.:.l indlises.s:i kilpailu~~l ei ...oitet:! hyntlei~:.:i lpo, hynueisslil, joiss:1 o n
nll kultll edellinen yö'. ,\ lerj:lsen P\lkeUlumiseen kilpailun :llk uer.issä pUUlultiin
myös Aa/JI/llebdessii (2j. 11.95b). jossa h:!nen yl!iitin olle!.!! 1·:I:III!.!et S:III":I\ toimittajan eptiilem:i:in h:ino.:n slIhdella:lll ki lpail emiseen ja yleisöön: "Suht:tlllll misesta Sibelius-kilpailuun ja yleisöön kieli se . el1:i pi:tni~ti Juh:lIli Lagerspetz
PlII ' US:-;1 j;l solisti :-'Ierjanen ail'an mllunl:lisessa asussa "
,\Iuusikoilll:' kon:-L,rtti':lli ja t:lrkellllllin S:l nott ll n:l Ja\'a merkitsi Sibelius-kil-

oli !:t\'alJa tumma ssa

p:liluss:l. kuten konserteis:-:l ylip:i:it:i:inkin. esiu:imi!>l:'1l ja musiikin tapahtumisen
paikk:J:1. L:1I':llIe ei kil·elJ:i. \':I:l n ~i n ne flSlllla(1II (f{mjalaill('11 22.11.95: Af
r.11.95c). Verbin 1':l lin t:1 0'Oill:1:1. eli:! ku\·:lttu hetki on merkityksellinen,
LUI·:tlle :Istllminen siirt;i;i :;oitt:l j:tn :lrkise~t;1 ja ybityi-.e:-t:i tibsta jlllkiSt..-'I:'n.
lllllSiikil1 ja juhb n ti1:l:111. jo:-:-a h:i nen 1:liton:<1 ja O.'i:I;lmisens:1 punnitaan.
Kil pailussa t:im:i hetki 011 erityisen I:ihdellinen. ko:.-b \'i ulist i 1:I\'alle siinyess:Ein
asellllll :lr\'ioit:l\':lksi sldlt ee:>S:I muihin 1'I1Ilisteihin . .1 0 1:1I·:tl h,.> :I1'tulllisen t:lpa
..:Ik:i yksinomaan sen j:ilkt:en tap:d1111\';J e."itys \"oi erolla:l k il pailij:1l1 lOisest:1
Pekka Kuusiston poikkellk,dli ~i k ~i piineiksi \'elT-:lIIl1ll;1 Illuihin "iulisleihin mainilliin "esiintymisen luontel'uu,,> ja m:linio ilsens:i h:dlinta. job erOHi h:i net
mu i1't:1 myös hirm\lisimmilb j:1 herkimmilb hetkilb. niilb minuuteilb. jolloin
ovi 1:1\':llIe :mke:I:1 j:1 kilp:lilij:1Il 011 :bllllla\':1 rhliluleen - (511011/('1/ Ku /"alebli
8. 12.95). 1..;\I ':llIe m('l1emi.sen li,:ibi myös sielt:i poi'llIl11inen pantiin merkille
media:;;s:1 (k1'. e"im. KesNSIfQmala;llell 20, 11.95: AI r.11.9Sc). Kilpailun os:m -

.I11l1l~ikokkn IdO:I1l11O:~'lUl r.lkO:I1IIl1lll_I.1 plIkO:UllIllll_C'_"
l.lfk.I_lc'k...: llclmi .I;i" illlulll:'
, ':iilö,kiria:IIl_;I .llll-'IIH'/. /d('III/I(~"I/ jo nrO/)Olljuurll/l,<O. .IIII(I/(xirlulIlII$iH 'QI:\,/)måll
klil";Nr/fllyöil (//10(1 :]'$/ II<Jrl _i •• ihy\ C!"'; :II1,kkdi".L " l\umk,1 pdiinann iulI:l leh(U,in
plIkelllumi,<,II,, -
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otlajista on lehdissii useita sellaisia ku\b . joissa he ovat juuri menossa Ja"alle
t:1i tuloss:1 sieltii pois, 1\~iis,~ii kudss:1 on dulislit ei\';il ole yksi n, n:m heil:i on
Umpiön pllolelb autl:lm:lSS:t ioku killXlilull j;irjeslelijöihin kuu lu va henkilö siirlY11lisess ~i :lrjen ja juhla n dlilLi U/S 20,11.95c: HS 26,11.95:1; Ele!ä-Sllomell
SanOll/ol 30.1 J. J995b,)
Konsentisali j:lk:unl uu k:lhleen erillL<;een tiban, Illuusikoille ":W.lHUllll
!a\'aan ja kuu li joiden penkkirh'ien l:iyIUimii;in salii n, 1.:1\·a ja sali on er01eIl U toi sistaan: niiden dlilb on n:ikym:itön. mu!la merkityksell inen muuri. Lava on
korke:lInm:tlb kuin sali siin:i kohcbss:1 konsertlis:t1i:1. jossa niiden dlinen ra ja
on , K:i yUi lllÖ he1POU:l:l b\':ln 1:ljxlhlUmien larkbilua sa list:l bsin, Tim:in lis:iksi se muisltllla:l siil:i. en;i kUll lijoilb ei ole p:kis)':i musiik in tapahtumisen ti laan,
Tilojen erillisyyn:i lis;i:i osa lt aan \'ieb se, en:i ~'Ieisö ja soittajat saapuvat konse r1l isaliin ja bhtedt sielt :i k:iyn:ien eri Od :l K uulijat ja Illuusikot eidl tapaa
toisiaan ennen konsertin alkua eib lll\'öskiUn sen jii1keen , silb heilb on bytöss:i:in erilliset blllpiöl.
'l'ele\'isio-ohjellll issa Sibel iuksen \'iulukonserl on esityksel Sibel ius-kilpailun
fin:l:lli ss:t n:i~' te((iin alkaen siiti;' kun solisti ja kapellimestari saapuval bvalle,
Vaikka salin !:tpahlumi:! ei tele\'lsiossa ennen t:il:i helke:i esiteuyb:in , o n
10c1enn;iköisl:i, e\l:i ne O\':l1 nouc1:l\I:meet bnsil1l:ti.~en taic1el1lusiikkikonsenin
normiSl O:1 Ork esterisoillajat tule\·at konserllik:iyt:innön mukaisesti lav:l lle
ennen soolodulistia , Yleisö ei yleens;i juurikaan kiinnitii ork esterin lavalle
tu loon huomiota, ei":itki muusikotka:m ennen esityksen alkua n:i ytii olevan
kuulijoiden kanss:1 mink:i:inlaisessJ \'uorO\':lik utuksessa. Pikemminkin muusikot pyrki\';it k:i~:ltiiytymii;in siten. ell;i he O\':1t mahdollisimman v:i!inpiliimiillömi:i saliss;l istU\':l:! ~' l e i sö;i kohtaan, Oc!otellessa:l11 kapellimesUriJ ja mahclollis1:1 sol istia saapu\';lksi he eidt ole yleisön h uomion keskipisleen:i. vaan lo imil-

uvat arkisia asioiu: drillele\iit soilli mi:un, soilt:!I';]t p ieni:[ musiikk ik:llkelmi:i j:l
puhele\':n toislens;! bnss:L Oikea !:l\'ak:iYlös ennen konsertin alkua on n:ienn:iisest:i renlouc1esl:l:ln huoli malla m uusikon ammatillisen osa:llnisen merkki.
i\'luusi kot n:iyll:l\':it n:luuh'an siH:i, eU:i Ja,':! on heicbn yksityis:l lueua;m ennen
bpel limesl:lrin ja solist in saapumista, Orkesterimuusikoiclen la\·abytös enllell
esityksen alkua rakentaa ammatillista eroa 1:1\·all:1 ja salissa o li joiden dl ille:
muusi kOI kuulu\';l\ maailmaan. jonne salissa ole,·il la kuulijoilla ei ole p:i:isy:i.
Orkesteri muusikot ei\':it myösb:in puhu kuu lijoille, b ikki heicbn tllo tlamansa
:i:ini esityks(;'Ss:i on Illusiikk i:! ( Sm:dl 1998. 6·1-65.) .\ lu usikoickn j:1 kuulijoid en
" illinen \'uOfm'aikulu$ rajoittuu al llonolllisen mll.~iikkik:isilyksen mukaisesti
'itse' m usiikkiin ,
Huomion keskipLqeen:i olem inen aiheuU i mon ille Sibe lius-k ilpai luun o sal lisluneille viulisteille esiimymispelkoi:!, \l usiikkiesit)'ksd \·arjost i\·at mo nenla i·
set ik:idt asia\; bsien hikO:lminen . \·iulun putoaminen bsist:i. katsomossa
L~lll\ ':l peliin )' kriitikko. mllistikatkoksel. perhoset m uusikon vatsassa ja j:innit)'ksen tiirin~bt:i k:iYllö\'o im:l11sa saa\'a \'ibrato ( S/lolI/ell KIII '{ /!e/)Ii 17. 1J ,95:
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19. 1 J.95d: Kirk/"OIlIlJIIJII('I/ S(/I/OlIItlt 3. 12.95b).
Emomllsikologi Henry Kingsbur)'n (1988, 115-11 - . 125) mukaan esiimymisjiin-

/;",,,11;-5110111(,'11 5allOlll(/l

nitys syntyy p itkilli juuri sen rituaalisen eliiisyyden ansio.~t:l. joka edelb k uvatu lla tavalb rakennetaan esiniijien j:l kuulijoiden \':ilil le. ~ l uusikot. joiden tehtii\';in:i musi ikin tekemi nen on. ~ristetiiiin muisla 5:lli5sa olevista ihmisisl;i.

Kuulijat
I Ie/Sillgill Sa/lolllissa (T . 11 . 1995b. 1. painos) jlllbistiin ku\'a (Kuva 1.) niisl;i

kuulijoi.'>ta. jotka ei\';il mal\tlmeet Sibelius-Akatemi:m '<;;l liin kll untelema:tn
Pekka Kuusiston ja Dmitri :'Ibhtinin dliedesityksiii. KU\':l\eksti kenoo. ell;i
'1,'kilie r iel/ m lelellklll/toisil/ kOI/SNIII oli {,{/ /'I I1{/{/III{/1/(/III{/I- llltlI/Ojolloi ll PeH '{/
Kil lisista jo D lm i lrl .\lo/.Jtill SOllli/'o l jJeriiH'iiill KOII.l'(>rlli oli IOjJjJlIlII /lII):J'ZJ' ja
osa J,mllhjoiSIrI j01l11l1 ISI/llIlfItllI lebdistöloimistoll 10lliolla sellmlessa(/l/
slIosil.'kiellsa SOill()(1 /"tlil/llimiell /"(/I/lta. " Tunnelma lehd istötoimistossa on
kes kil1~'n~1 ja h:m;ls. Ihmi<:et iS!ll\'at p;i;i! alasp:linenuina miene!i;i:in n:iköisin;i
kUlll1ldemassa \·illlumusiikkia. \'aikka he ei\';il konserttiloimistossa \'oiban

k:l\soa musiikkia soilla\' j:l \ · iu l i~tej:1. suu rin 05.1 heisl ;i iSluu kaS\'ot kHinnettyin:i
kuvan \'asempaa laitaa kohti . Istuessa:ln toimiston blli:llb t:li penkeilb kuu lijat
n:iYII:i\';it keskiIlY\':i n O[em:lan k:ttsom:Hta mit:iiin . :'Ilonet heistä O\':t t
lehdistÖloim istossa painaneet rukollsasennon 1:l p a:1tl p:i:1t).'!:i alas. Ku k in heist:i
klll.ml o.;'lee m usiikkia itsekso.:en tiet:ien losin muickn ihm1:-;t<:.-n olevan Lisn~i
S:lm~lssa til:t.~s:t heicEin k:tn .~s:lan. muna siili sulkien heiCbt pois ha\'a intokentiisl;i;in.~

Arkisess:l konsel1t itoimistoss:l Kuu ....iston ja .\lalninin e. . ityksiii k:tiullimien
kautta kuul1Iele\'al kuulijal kiiYIl:iytp':it ik:iiin kuin he olish':H konserttiS'lliss:1.
:'I l usiik kia ei kuunndb miten t:lh:lnsa \'aan tietty:i kllunlel~misen 1;l lxl:1 noucbttaen. Panoptisen systeemin mukaisesti kuulijat O\'al sisiiist;ineet J;i nsimaista
t:lidemusiikkikonsenti:l '<;;i:ilele\·iin normiston. jonk:t :Ivulb lehdistötoimistosta
tehd;Wn konsentisali. Autonom iselle taidemusiikille omin:linen kuuntelemisen
tapa syntyy ilm an Ui l biseen Kuuntelemisen tapaan ohjaav:la konsertt isa l ia kin.
K lI1.1lijat O\':n sis:iis6neet konsentikurin ni in hy\'in. ell:i he osaavat noudatta a ja
JOP:1 sO\'ehaa Sil;i myös konserttisalin ulkopuolella. Kun kuulijoiden huomion
'ilse' Illusiikkiin SLlunt:I:I\',1 konsemis:llin rakenne PUlIIIUlI konsentitoimistosta.
he kohdista\'at k:l iken huomion":1 musiikkiin p:lin:II11:111:1 k:l\seensa al:ls ja kat-
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;o;;ikyrn:l ko,,""miloim"I'):. ..., '.I'la:' IJ'rn"lk~n ""k':lkll""n Tomanhk,m \~ ,Ihdrn I kinrich
\~ .Iek"nro(k-nn ' ·mmn.1 l-'r klrjom.'m:":,;' kc.1Ol11uk....."..;' :m IIl'rz('~i('filll/gel/ l'illl'>'
Im'lstlil'lx'lIdell A·loste'~)l'/Id(·,'S (',IL~r.mnul D"hlh"", 1%'9. <),. ) 1..11\ .1:II11a" kuunlckmi...:n
1:'tX1a: "\X'hL'n .1<",,-·ph "." "1 :t gr:md con(('11 h" ".,;II,·d him",lf in " eomc •. wilhout <.()
"'lId, as gt:l!ldn~:1I Ih~' hnlli.1Il1 .1""l11bl\· "f li~I<'I1l'r'. :tnd h~l"n~'d ",Ih rr"d...:ly Ihe salllc
....,'·crenec as if h" ""r~' in rhllrl'h - ill~1 :I~ ,liU :111([ mut;onk,s. hi< ,,\'cs ,':lSI down 1<> Ihc
noor. ;0;01 Ihe 'l i~hl<:'1 ,ound L· ....·.,p.:d hi.' nOlie". :mel his h·,·n :,ncllli";n Idi him in thc L'nu
{j1"IC timp ,,,,d l':<h:II"I,·d. -

J"n

, '1 ,m"II"/"mfll l/Ulin

rulmiih/ " " illlu ·lI"

Viulukilpailun jännitys ve nyi

_..

"

,_..
"

_--

KI//"{/ I

somalb samaan suutllaan. :\";iin lOiminulb keskittynyU:i kuuntelemist:! h:iiritse\';it asiat suljetaan mahdollisimman tehokka:l,<;ti pois,
Konsent itoimisto~sa noud:nelUn kuuntel~mis~n 1:1\':m yhtl.'}'s :Iutonomiseen
mllsiikkik;isit\'k~en on ilmeinen. Km'3Iess:l:m I;Hlaisen kuumele1l1isen 1:1\';11),
eSleettisen konlemplaalion synty:i saksalaisen sh'islyspon':lrislon keskuudess:1
lSOO-lunm kuluess:t e iri Dahlh:lus ( 1989, sm 10Ie:I:1 sh'islyksen luon;1 :likan:1
larkoitt:lnet'n irrott:lutllmisl:1 arkip:ii\':in \':iltt:im;i!lömyyksis6 ja slluntauIllmisl:1
esteettiseen kontempb:nioon, "lusiikissa I:im:i merkitsi ep;iilsebstj sy\'entymist;i sellaiseen lHusiikkiin, joka romantikkoj~n mukaan ilmensi "toiSIa maail111:la", Jolta musiikin kuuntelu olisi t:iyttiinyt ,<;h'isl:h';in teht:iv:ins:i. se pakotti
kuulij:u olemaan hiljaa, ESIc:ettisen kontempb:Hion :Ij:uuksen mukaisesti kuulij:1 ei musiikkiin keskillyess:i:in unohda ainO'.I$t:I:1I1 Ylllp:iröid:i maailm:I:1 \':1:111
myös it~ns:i, Koska musiikki oli ennen romantiikan aikaa toiminut pikemminkin keskustelu n ~limuloij:IIl:1 kuin sen hiljent:ij;in:i. t:illaisen kuuntelemis~n
1:1\':m o ppimint:"n , ':I:Hi p:lljon aika:1 j:1 \'ai\':I:1. Ubid,: Dahlhaus 1980,93,)6
v:likb kon serttitoimi~tossa istU\':H kuulijat ei\';it n:i~l;i piillaa\';m toisislaan
musiikki:! kllt1l1nelles,~;t:Ul, \'oisi silti olett:l:l. ett:i he ei\';it ehk:i yksin ollessaan

AlIlonomi'c'n
:-1I01l1c'~~:1 k~

mll~iikklk:i_lIyk_cn Illllk:ii_c'n kll\lllIckmi""'ll
!<>:lrj:tl:i tl)<)l. 211,11:\

1;11':11\ 0pplln;"c n

proSC~,iSI:1
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keskittyisi n:iin hiljaa ja liikkumatto mina musiikin kuunteluun. Konsentik:iyU:iytymistli mäiirinä"ii valla on niin sis:iisteuyä. anonyymi:i ja itsestä:inselviiii. e U:i
kuulijat tuskin ovat s iitä edes tieto isi:1 p:litsi sillo in. kun jo ku toimii odotusten
\':lstaisesti. Ko nsemis:lli on keskiuyneen kuunte le misen paikka. joss:1 k:iyu:iydytään hillitysti. Jokainen länsimaisen taidemusiikin konseni.ssa sen k:iyu:iytymisnormiston vastaisesti toiminut kuulija tiet:l;\' miten vuorenvarmasti muut
kuulijat ohjaav:u h;inet byn:lytym:l:in konsertissa oike in. Konsentikuri ei ole
täysin sisiiistynyt asia liinsimaisessa taidemu s iikkikulltlluris~akaan. vaan s itii
kontrolloidaan \'alwasti myös ulko isesti. t..:lko isen ko ntrollin seurauksena valta
sisäistyy. e ikä kuulijaa t:lfvitse yleensii e n:ili to ista ke naa mlli~tuttaa ke r~1n tehd ystii virheestii.
Konsentitoimisto kuuntelemisen paikkana korost:l:l sit:l Wnsimaiselle taidemusiikille omin:lista piirrett:l. e tlii kuulij:lt kuunt e levat musii kki:! sen ulkopuolelta bsin oS:lllisturH:llt:I musiikin tekemiseen. Linsimainen t:lidemusiikki - toisin kuin mone t muut mus iikkikullluurit - pit;i;i kuulij:n :lutonomisen musiikkikäsityksen mukaisesti etää1l:i 1:1\"a ll:l soitena\"ast:1 musiikista. Mus iikk i on täydellistä ilman yle isön osallistumista esitykseen. jolloin heidän teht:iväksee n pii
keskiny:i musiikkiin (Sma]] 1998. 1;4).
Puhuminen konserttiulossa tapahtuu byt:ivillii ja l:impiössä, sillii konserttiS:lli o n pyhite ny musiikin esittiimiselle.- Yleisön hiljaisuus _·.,:orosta;! musiikin
asemaa salissa. Sibe lius-kilpailun o hjelmaan ei s i~il t y n yt keskustelua . median
mukaan ainO:l itse kilp:liluohje lm:l:Ln kuulu\';! pllhe t:1P:Lhtui palkimojenjao n
yhteydessä. Sibe lius-kilpailusS:L kuuli j:n poistuivat t:Luoilla pois salist:L sen j:i!keen, kun k:likki soinajat olh':lI osuute nsa soinanee l. e idtkä j:i:ineet sa liin keskustelem:lan kuullu ista esityks ist:i. Konsernisali penkkiri\'eim;en on ep:isuotui sa paikka keskuste lemiselle. Tu o m ~lri slO poistui tauoilla omaan huoneeseensa
ja yleisö Siirtyi liimpiöön ([\'; 12-13). Yleisön j:isene t puhuiv:!1 keske n:iiin 'kiyt:i\'äkeskuste luiss:l" ( F:2). ,\ Iusiikin kuunteluIle ja muulle seurJ.el:im:ille varatut
tilat on sekä Sibelius-akatemia n lilo iss:l että Finlandia-t:Llossa erotettu to is ist;I:Ln
S:lm:llla t:n 'alla kuin konsernitalo issa ymp:iri m:l:lilma n. Ko mertlit:llon ydin o n
konsentisali, jolloin muut t:llossa ole\':ll liiat ovat :lino:tstaan v:ilitilo j:l musiikin
ja talon ulkopuolella sijaitse\';ln :lrkip:iiv:in v:il ill:i

Säveltäjät
l\'hlusikon te lu:i\'än:i mu siikkil:"s it yksessä on to te ulta:l s:h'elt:ij:in t:tluo.
Television asi:lntunti j,wier:ls Hannele Segerstam totesi Sibelius-kilp:tilun
finalistien Sibelius-konserton esityksiii kommentoidessaan. etta onnistuneessa

TIiSlJ b)·I.mnOsiä poi keu"n k,lp.litua kJ$mde\"iss;l Ide\1510-0hldmissa. poiss;1 ;o,~:okon
(inal islC~1 haaSlateltiin Irh~l n kon ..... nt ls:l lon pcnk kmn'IIU i~llllll:.lssa Itaa$l.mdul;! ei
liele nk:';ln lehly konsem ien ;Iil;ana.
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esityksess;i muusikko toimii meedion ta\·oin v:ilin:ien s:ivelt:ij:in ajatukset
yleisölle (lV:32). Pekka Kuusisto kertoi NI!fl'l/dstadsbfadetissa ( 2.12.95c)
pit:i\·;ins:i sella isist:l viulisteista. jotka ei \·:it tulkitse teosta itsekeskeisesti. vaan
arvostavat s;h'elt:ijiiii j:l h:inen tahtoaan.
S:ivelt:ijii ilmaisee tahtonsa nUOllikllV:1SS~1. joka muusikon liiYI)'Y tuntea I;ipikot:lisin kyetiikseen soillamaan teoksen hy\·in (ks. esim. IV:4 5). Esityksen poikke:uninen nuonikuvasta aiheun:la seb kuulijan enii muusikon h:it:ijntymisen.
Segerst:l m ku\·:tili Ju- Young Baekin esityst:i Sibeliuksen viulukonsertost:t seuraavasti:
,\ Iut sitte n '·:llite1t:l'·'lsti [--1 k,ldenssissa hiinelle t,IP,lhtu pieni
Illuistilipsahdus ia oikeestaan h:in hypp:ts niinku viEirään p,likkaan sit
h;ind j;ii noin kuu stoist wht ii soi11:lImltta kadenssista . .Ja sinäns;i ei minii
en picb Uilh1~i:1 pieniä l"irheit;\ ko,·in ' ·:l:lwll isin:1 mutt,l kun se ih,1Il
illllisc\l·;iSti '·'likutti hiineen IlSeens:i että h;in hUOIll,IS et hy'·:inen aika
Illult j;ii SOiU:lln;1U:1 ne h lusto ist tahti:1 ja se 1--1 ih:ln selvästi hermostutti
l1:im:i. E1I;i sen j;ilk.:.'<On niinkun h:ine!1;i llIli inton:wtioh;iiriöitii j:1 [--1 tuli
jonkin ,",cnan priissiiuyii iiiint;i j;1 I11Ull(:I [--1 jOta hiin ei '·:ltm:tan ollut
larkoltanllt tehc!:i I11U11:1 s(" tiLmne aiheutti sen [--1 0\":36. )

Va ikka Segerst:l m sanookin. ellei h;in picb Baekin tekemiin virheen kaltaisia pieni;i unohduksia kovin \·aarallisina. niin silti h:in tulkitsee virheen j:ilkeen
t:qxdllltneet esityksen puuneet ··Illu ist ilipsahduksesu·· johtuviksi. Ilmeisesti sek:i
kuulijat en:! Illuusikko koke\·at t:ilbisissa tibnteissa olonsa eriu:iin epiimu kavaksi riipumana siit:i. haluavatko he sit:i vai eiv:it. Kiusaantuminen johtui
I3a ek in esityksessi[ siitii. ell:[ s:h·elt:ij:in tahto ei muusikon ll1uistivirheen vuoksi
toteutunut.
Si[veltiigit s:iilyll:idt omista' ·:1n suhteensa musiikkiin myös si lloin. kun muusikot esill:i,,:il heicbn teoksi:un konsertiss:l. \"tulislit soinavat Sibelillb·el/
H umoreskeja j:! 5{lrflS{l/1!1I Carmen -bnt:lsiaa ( Etelä -Saill/aa 26.1 1.95). Kun pyrkimyksen:i esityksess:i o n tun·:lta sii\·eltiipn n:ikemyksen toteutuminen. \·oidaan piiiity;i tilanteeseen. jossa muusikko on s:ivelt:ij:in tahtoa toteullava autom:lau i ilman. ell:i hiil1el1 omalle ilmaisulleen j:iisi juurikaan tilaa esitystapa hrumassa (Subotnik 1991. 256).
Kun s:in"lt:ij:in ajatelban olevan musiiki n merkityksen alkuped , muusikoiden teht:iv:inj on soillaa s:ivelt:ijien tekem:i:i musiikkia . jonka salissa hiljaa ja
liikkum:ll1a istuvat kuulijat V:lst:lanottaV:!I. Linsimaisen taidemusiikin konsertille on ominaista juuri eclelb kuvalun kaltainen yksisuuntainen viestintä: musiikin tekijöitii ovat ennen kai kke:l s;ive!t:ij:i ja hiinen teoksiaan soinava muusikko. kun I:!as kuulijat oltavat vastaan sen. mit:i siivelt:ijiit heille muusikkojen välitykselb kmtlta\·aksi tarjoavat. Konsentisalien arkkitehtlluriki n perustuu yksisuu ntaisen viestinn:in oletukselle.
Edelb kuvatun kaltainen musiikin merkityksen muodostumisen malli on kirjanuna Ingmar Bengtssonin kirjaan .l/lIsik/"etellskap (1973). Bengtssonin hah-
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Illotteleman "musii k illisen kommun iLlatioketjun'" lll11kaise,;;ti s:ivelt:ip luo
musiikin ja kiqoiU:l:l sen mlouikll\'ah:.~i. jonka esitt:ij:i lukee. 8 EsiU:i j:i saa :i:inens:i tai soittimen antll;t aikaa n ii;initapahtuman . joka saaVUU:I:1 kuulij:lt (Ibid ..

16.) Bengtsson (1973. 31) ku\'ailee musiikkileoksen erillisyyU:i suhteessa sit:i
ympiiröiv;b n todellisuuteen Sell raa\':lst i :
Kun Illusiikkileos t:li musiikkiobWkti on lehll' ja S:lanlll okm:ISS:lolonsa
eril!i$en:L imt'ntoillln:l ja strukturoituna viestin:!. niin se :llk:ta ebä
ilulledlist:i itsen:iist:i eliimiiiinsii. Se tit'trsti viillaa tak:li., in :dkuper:i;inS;! j<l
~ il:i

\'Oi<l:1:I11 Illke" muun lllU:lSS:l "ekii :lik:tn~a t) ylin euii persoon:I1\'ylin

ja ku htlluriYlllp:iristö n rm:rkkinii j:l sitii \'oid:l:m tietysti selin:i:i jopa l t:"kipn
:lik eiden :lntlb, Se on riippul"ainen niiistii :r ikeisl:! mun:l ei idelllfillell
niiden kanssa. Se kamaa rm;:rkityk sensii
erityisessj mit'lessj autonominen,

it'essii:in

ja

on siis tii ssii

Bengtssonin hahmouelemassa kOllllllun ikaatiom:lll issa mu~, iikk i teos on viesti, jolla ajatellaan ole\'an P~'sY\ ';i merkit\'s, 'Lillöin seki muusikoiden eu;i kuulijoiden huomion tulee kohdistua siihen, el1:i teoben merkitykset eiv:it muutu,
Panoptinen valvont:t pit~W huolen siit3, etl :i musiikin 'ulkopl lolella ' sijaitsevat
asi,l1 eiv~it muuta teoksen merkitys!:i
S:ivelt:ijEi ei yleenS:i konsemisalissa n:iy. silb \-a ltaosa sielU soitetusta musiikista on menneisyyden ~i\'eh:i jien lekemä:i. S:i\'eJl:ij:in t:lhl0 toteutu u kOnSelllis:.tliss,a
ilman h;inen bsn:iole\'aa ruumistaan , Elokllvatutki ja .\l:tr\· Ann DO:ll1e ( 1980. 42-43)
on kiinniu:inyt huomiota siihen. ett:l eloku\'ass:t ja televisiossa sellaisilb :i:inilEi, joilb ei ole kU\'assa n:i kY\':i:i ll..lumista j:l jotka siis kllUIll\':rl \:tlkokanban tai televisioruudun lllkopuolelt:t. ajatellaan ole\':ll1 erityisl:i \'altaa juuri sik."i. euti niiU ei voida P:I!autt:la I1lumiin tilalIisiin tai ajalIisiin r:ljoiluksiin, Rllumiinomilb :i;iniJEi on
suora ja \':ilitön p:i:isy kuuli j:ll1 luokse, S:il'elt:ipn :Eini kuuluu musiikkiesityksess:i
ilman biil/{!Il n:ikyY;i:i !l.lllmista;ll1 ja sen rajoituksia, Tois:.lalla s:i\'eJt:ij:in tahdon
toteutuminen esityksess:i \'aatii erityisesti soitta jien ja myös kuulijoiden nlumiiden
erin;iin tarkkaa kontrollia, Villlisteille ei saa tapahtua esityksiss:i muistivirheit:i ja
kuulijoiden t;iytyy keskitty:i hiljaa kuuntelemaans;! m usiikkiin , v;Jikb s:ive!t:ij:i:i ei
konsellissa n:iht:iisib:in. h:inen ruumiilon kontrollins:.t ulottuu kuitenkin bikkiin
konsem isalissa ole\'iin ihmisiin. Autonominen musiikkikisitys kiinnitt:i:i musiikin
merkityksen pa ikoilleen tab:ulla!la 'l"iestilf kulkemisen mUUUUIY\:lllom:lIla S:h'eltiij:ilt:i kuulijoille asti. Se myös tuottaa hier.rrkkisen \'ahasuhteen s:iI-e!t:ijien , kuulijoiden ja muusikoiden dlille . .\luusikoiden ja kuulijoiden pit:i:i tyyty:i s:i\'ell:ij:in
musiikille :ll1tamiin merkit yksiin,
R
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tkn~l-,sonm kOnHl1un ik""liok"'liulb on u,,,il" " , ikl,,·i;l, C!auck 10, Shannon j:1 \'\';lrr('n
Wea,""r ( 1959 19-19) h:lhmOlleli":H ""Nmm:ii~in:i ""ll:lnbh,,isen kOl11IllUnib'lliolc'o-r~·el1is.:.·n mallin io \'1I0nn:1 t<)·19. Salll:mkaltlbia malte;:' on ~itlt:"n' min ",~il",hy monien
muidenkin \lIlkijoid<:n loinll""u, .10 Shannonin ;a \X 'e:l"C'rin aioista loi 11i"n mallia On myös
kri lisoitu . Kriliikin kohl"en" 0":11 ollcc'l kuulii:1I1 pas,ii'inen rooli. kO'1tt'kslin ja ,'ie~l in1 ii:in
osallistul'i"n ihmiSI"n :<u)u",iden huomiOll:l i;;u;i lllinen i:o maltin Illckanislisuus. (Fiske' 19<)-1.
5)·52.)

Sibelius-kilpailun ohielmislo koostui osasia -keskeisl ii ,·iuluohjelmisloa·
(lIbl 19.11.1995). Ohjelmisto koostui kolmea teost:1 - Alfred Schninken son:lal·
tej:1 j:1 Tapio Neva nl in na n soolodul uleosla ) Ii kirkkaan (1983) - lu kuunotta·
m:IIl:1 kuolleiden sih·t"!täJ ien lekem:is!:i musiikista. 9 Vaikkt Sibel ius-k ilpai lllssa
soi\('uu ohjelmisto k:tttoikin ,·a rsin 1:I:ljan :Ijanjakson Bach in "lIOIln:t 1720 s:h·e!IClyistii p:m itoist:1 :Iina 1983 s:i,·elleuyyn Xe";lnlinn:m teok5e\.'n asti. sen p:linopiste on k uitcnkin seh·iisli mcnneisyydess:i. Christop her Sm:dl (1998. 190) on
t()(knmll . ell:i I:insimaisen taidelll usiik in temppeli t. konsem isalit. ovat p ikelll·
minkin menneisyyden kuin nykyisyyden lum·:tn energian '·:talimisen pyh:illöj:i.
" un Ann Elizabeth Larson "alil:.i Sibelius-killXl ilussa ,·;tlinn:liseksi sonaalikseen
Sdmiu ken 1%O·lllnllla s:h·ellelrn sonaatin j:1 konsenokseen Prokofjevin kon·
st:rton 0916-1917). niin radioloimiUaja totesi hii nen '·al intans:t ,·iiua:l";1Il ··ken·
ties (-·1 v;i h:in 1ll0derni mp a:111 makuu n·· (C - ). Jos m uusikon ja kuu lijan v:ili·
m:ltk:l konsentisalissa m:i:iriuyy bnsimaiseSS:l 1:lickmusiikkikulttLluriss;l sen
cl:iisyyden muk:tisesti. jok:! UIOllll\l 1:\,·:111:1 S:lliin. n iin muusikon ja sih'e!tiijän
,·:l1inen tyypillisin \":ilim:nk:! on et:iisyys t:imilnplloleisesl:1 tuonplloleiseen .
Linsim:lisen 1:lidemusiikin k:i:Hlon in 10 r:lkentU1lllsta sellaiseksi kui n se
Sil~ l ius-\' i u l uki I IXlilussa esit('Uiin p ideaii n k ilpail u isla kel1o,·issa mediateksteiss:i
p itk:ihi i l sest:t:inseh·~l1enii. Siil ii. ell:i ··keskeiseen ,·iuluohjelmisloon·· ei SiI~litls
kilpailllsS:1 edelti ma iniuuj:1 pOikkeuksi:! lukutlnOllam:I1t:1 kuulunut e!ii\'ien
.s.;i\·e1t:ijien eiki llaiSlt'1l tekemd k·oksia. ei keskuslt'hu. Ulossulkemisen penlSteiden sijasta pohd in n:m koh teena oli nykymusiik k i osana k ilp:lillln oh jdmislo:1.
Anu K:lrbson : Sonaatikse-.i olit "alinnut :Iika hap:in:li!)l;.·n. ain:l kin
kilpailuolosuhtd!>Sa han· in:lis~n Sdminken "On:l:ltin. EIkö Ia~kdmoinut
~n:i luoll:1 luom:lrisIOSS:1 ~:I:!I1:m iSlu:! ' ·:mhol:1 b pyj:l. ioi ll~' t:imii ei ole
musiikkia ollenk:I:ln'
Pekka Kuusislo: 1\0 m:i ~n .:n~ink:Ei n m:i .:n usko ell:i 11Iom:lri~IOSS:1 on
semmosi:1 kiipYi:i I11l.11 101:1 kyl m:i tii:in l'l joitakin ihmisi:i t:immönen
musiikki :ir")1I:1:1 :Iikl suurl',>ti ilmi 1--] m:i pi<Unliisl bPP:lk'e~I:t hurjasli.
l11:i oon SOil1:UllL SII:i ennenkin kilp:lilus~:1 ja mul oli sen wrmn liukkl
:lik:u:lulu nyt kes:il!;i i;1 ~yksymi ei m;i :Iaudin ei mik~o:l1 1\)"1 soiuas nyt
siCI S:1Il1:t:t sonaani:l . ku l11:i ~oi l in I:.'simerkiks Kuopion kilp:tilllssa
myöskin. Tuli ~1l1lllono:n lunne et m;i pyslyn löyl;im:i:ill t:iSI:1 nyl iowin
UUt1:1.
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( F: r-j$. )
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Nykymusiikin soiaaminen \'oi 01 1:1 viulistille kilpailussa jOP:1 haiUa ,
Karlssonin ja Kuusiston mukaan jOlkut ajanele\':lt sen ok'y:tn :irsy\!~iv;i :i t:li jopa
ep:imusiikkia. Kuusisto jOllluu penlslelemaan h:l:lst:melussa tOimil1:1jaJle ja
r:ldion kuulijoille, miksi h:in on \':tlinnut soiteU:lv:lkseen nykys:ivehäjän leoksen
menneisyyden s;l\'el!:ijien leoslen Sij:1SI:l Nykymusiikki ei kuulu samalla laval la keskeiseen Villlllohjelm isloon kuin esimerkiksi Pag:Hlinin kapriisil. Si ksi
Elisabelh Bati:tsll\'ilikin myönsi auliisli r;1c!iohaast:melussa. eu t. ~e\'anJi nn:1r1 }1i
kirkk(lal/ on vast:1 toinen "'\'arsinainen- nykymusiikkikappale h:inen ohjelmislOSS:lan ( E:38) ,
Miksi hinsim:L isen taidemusiikin kaanon painouuu n:iin \':dwasti menneisyyteen? ~ I :lrcia Citron ( 1993, 122) on teoksess;lan Gellder alld l!Je J/usical Calloll
todennut. eli:; k:isitys s:iw:lt:ij:ist;i tr:msendenuin:1 subjektin:l on osalt:!:m ollut
rak enlmn:lssa k:isit yst;i siit:i. etU.i musiikki ei \'iittaa mihinki :in itsens:i lllkop\lo liseen entiteelliin. 1\ loderni. autonominen musi ikkikisilYS on kieh:inyt
musii kin kyvyn muodosta:l sellaisia merkityksi:i. jOlk:! \'iiltaa\'at sen itsensä
ulkopuolelle, T:ilb t:!\':dla musiikki o n pideuy puhtaana lllkoi , ist:l merkit }'k sisI:i j:\ ko rosteltu sen klluhllnisu mielen alueelle ruumiin sijasl:l. ObieL ) Kuollut
s;iveltä j:i. jolb ei ole en:i:i ruumist:L o n dislii rn:iu:i Ir:msendentimpi kuin el:i\"ä,
H än ei ena:i kerro, millaisia lllerkityksi:i hänen teoksissaan (ln. jolloin ldnen
teoStensa merkitykset o\'at \'ieb Pys}'\':i rnpi;i kuin elädn s;i\'ehäj:in teosten.
Kuolleiden s:ivelt:ijien bnsimaisen taidemusiikin k:l:!tloniin kuulu\'at teokset
OV:Ll s;i ily"äneet asemansa aj;m kulumisesta huolimana. :'\iide.- ajaleilaan osoilt;tneen unh'erS:l:l lin p:lremmuutens,a \'erralluna kaanoniin kuulu1l1;lIIomiin
teoksiin. silEi niiden arvostus on ;nllonomisen musi ikkikisil}"ksen mukaisesti
s~iil ynyt siilii huo lim:HI:L eU:i niil:i on kuu nneltu eribi siss:l sosiaalisissa j:\ kultlUurisiSS:1 li lanteiss:l (ks. Cilron 1993. 21-22, 202-203). K;I:LTlo niin kuuluvan
musiikin arvostus ei o le siclo ksiss:1 sil:1 ym p:i röi\":i:in lodellismneen. Hll:l iselle
ajattelutavalle on tyypillist:i sen seikan unohtaminen. eu~i kaa"lonia ylUpil:ivät
ar\'ot O\':LI liellyjell ihmisten ja ihmisryhmien alToj:L «(iiron 19')3. 21).
Small in 0987, 19-20 ) mu k:tan ~SUllnen ~i\'eltiiiien- musiikin esiuii minen
vah\'istaa usko:1 seki sek:i bnsimaisen taidemusiikkikululLurin }'I!:ipil:imiin
arvoihin ell:i asio iden Il1UUUW11:1lI0IlHLuteen. Vai kk:t ll1usiikkit ieteilij;it }'rill :iv~it
l:ihes p:l kkomielteisesti j;iljill:iii teosten symyaikoj;1 ja j;irjest:i:i nliti teosluelleloihin. keskh'enokuulij:l kuiten kin ajallelee musiikin historian ja rnusiikkiteosten ole":1I1 historia llisen aj:m ja paikan ulkopuolelb. -Suurten s:ivelt:ij ien" teoksel ino:lvat arkip:ii\'iin maailmast:! ja rnuutluyat "kuolem:!\lomiksi mest:l riteoksik si" , Konserttisalissa tap:llllll\'a:1I1 pysp'yyclen ritll:laliin eidt so\"i sell:t iset
S:h'elt:ij:il. jotka \'ielä etiv:i!. (Jbid.> E!:i\'ien s:h'elt:i jien teokset el\':il ole \'ieEi
osoillaneet k yky:;;in siiny:; aj:m j:l paik :m tuolle puolen.
Kykymusiikin lisäksi keskustelua Sibelius-kilpailun ohjelmiston raket1lumi sesta aiheuui :Linoastaan P:lganinin teoksel, Elin:1 \'äh:iI:i tunnust i 7i m/ll
Sflllo m issa (l2. 11.95b). ell:i h:inen suhteensa Paga niniin o n pulmallinen.
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Paganinin bnssa t:issii taiSte lla:tn. Elin;l huokliSC'e ja tunnust;];], ettei
ko vin paljon penlsta ko ko ukosta, niin vi ulu n taitaja kuin hän o likin.
,\luu;] hm on pideu;id, I'ag;minia o n SOitell;I\'a jo alkueriss;i Bachin
j:1 /llozartin o hella .
V:ihäläk:i:in ei kyseen:tl:lista I:insimaisen taidernusiikin k:t;lnonin mkentumiSI:l, vaa n Idn tyytyy :l inoastaall IOteam:t:m, etl:i P:tg:lninb on soitellav:l, kosb Paganini:1 011 soitetta\'a, Soitt:tminen ei kuitenban Vii h;ibn llluban yksist:i:in ri itä. \';Ian Paganinisl a o n t:im:in lis.:i ksi myös piden;id , K;t;monin rakentuminen sellaisek si kuin se on ja P:lg:1n inin kuuluminen ka:moniin on 11iill itsesI:iällselvää, ett:i V:ihiib ei kerro \'a:1I1 1IIII1I11S/{{{/ \':like:ln suhteensa tiihäll s:iveltili:i:in ,
V:ildEi n lis:iksi m yös toinen kilpailija. Elis:tbeth l3atiaslwili suhtautuu kielteisesti P:lganinin soitt:llniseen, H:inen mielestään kilpailun o hjelmisto ylipäätii:in o n hyd lukuuno ttamatta Pag:tninin kapriisej:t. joita ilmltn h;in sa nojensa
mukaan piirj;iisi mainiosti (Hbl 22. 11.95), I I Paganinin bpriisien kritisoim iseen
yht yy edellisten ohella \'ieb Ele få -S{/ill/{/{/1/ ( 26,11,95) to imitt:lja Tuulikki
N:irhinsalo. jo k:t nimittää Paganinin \'inlloositeost:t temppukokoelm:l ksi. "jost:t
musiikillisia arvoja saa turhaan etsi:j*,
j\'liksi kaikista menneisyyden sli\'elt:ijist:i :1f\'OSlellln koh teeksi v;llikoilUi
nimenomaan Paganin i? Tomi .\bkebn (I 99 1. olO) muk:tan -[I]lIkuisist:] s.:h 'ellyksist:!;in huolim:ttta p, on S }~1;i ml list;l;l ennen kaikkea esin:i v:inä taiteilijana.
loka o li esikuvan;l uudenlaisille, ei pelk:ist:i:in n:ipp:irille vaan clemonisella ja
k:isill:imällöm:ilJ;i t:I\':tll:l t;liturilJ isil le \'inl looseille". Paganini o n enemm;i n
muusikko kuin kuka ;tn muu kil p ailun oh jelmistossa oleva s:iveltäjä,t 2
S:iveh:imisen o n modernina aikan;l ajatehu olevan mieleen liittyv:i:i lekemistli ,
kun \:1;1$ musiikin soittaminen on \';iistäm:ittä ruumiill ista toimintaa. Paganiniin
liittyy s:h 'ehäj:inäkin h:inen \'inuoottisen muu sikkout e n~l \'uo ksi vah voja ruumiillisia merkit}'ksi:i,
Jo silloin. kun käsitys :lutonomisest:t musiikista tuo tettiin erity isesti S;lksass:t
18O().Iunm alkupuolelb. auto nomisen nlllsiikin aj:neltiin ylitt:i v:in arkipäivään
liitt}'viit asi;ll ja muutokset paremmin kuin mibän muu taidemuoto. Musiikilla
aj:l1 ehiin olevan k yky \'iec!:i tekij:insä ja kuulijans:l :]jano rn:tan j:t paik:tttornaan,
puht:tan esteettisen kontemplaation tilaan. Transendenssin l a\'oittelusS:t mieli ja
ruumi s erotettiin selke:isti toisist:t:II1 , Ruumis ja siihen liittyv:it asiat kuten suku-
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Sibdiu~·kilp;lI !uun
~u kupll oli l l\Jnll l.

o";lllisluncidcn \'lUhslit'n ~uhde la p:thlurna""l cSlIcnJ\- iin 1('Oksiin ol i
\'e kka Kuu <I_lOn su hd~' ~ch n il1 h'cn o n mrÖlll c inen: h,l n piläij
\'aliISe m;lsl;w n kapp;lk"':SI:1 j;' uskoo IÖ\ liid lb:l siili; jolain llllll~ t'Sil yksesS:iiin. i'ii in hiln
luk...· osoil1.l1l....;,ksi kj'''ykkYYI<:nsJ j:l aSianIUnh!mu kscn_a \'~nhcml11an ohidmislOn lisäksi
myfu nykymusii kin ,uhIL-en, :\hc1o:nkll nloista on, ..'I tä al1lo;, ~ ~~n kil p;' iluun ()S;I 1I 1~luncilla
n;,;Silb on mib.'"ksll1 slIbll'("Ss:,:m kilpailun objelmi$lon ~isaltöön: nykymusiI kki in ~l
l'''ganiniin,
Kiisiudcn Paga ninin Illu _iiki n ongcllllalh<ulIlI.1 o~~n:, Sib,:lius·kil pailu n o hjclm iSlo;l li s:iii
Ickniikk3:1 la 1ll1kinl:la k;hillek... ~i _..;i lu\1.ISS~ ,
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puol i, feminii nisyys ja sekStl :t:l lisllUS ei\'~i t sopineet varsinkaan rom:lntik ko jen
eniten ihanno im;lan absol uultiseen musiikk iin . ( ks. Citron 199:$, 14 2,) S~i \'e l t:ipn
n nllniil lisu us kyseenalaisl:t:t bsityksen musii kin ja sen lekilöiden :tutonomisuudesla, Sibel ius-kil pailun ohjelm isto:1 kritisoitiin :li no;I:.I:t:1I1 sih:i osin , kun se
lll uislU ni s:i\'e!tiiF! n rU llm iillistlllclest:l: kriti ikin kohteeksi joului\,:H el:j vien sil\'el t;i jien ja \'iul u \'i rtu oosi P:lg:mi nin s~l\·ellykse l. Ru um is k yseenalaistaa sil\'elt# in
Ir.msendent:l:lli n subjekti uden ja kii nniu:i:i hii net :lrkipiiid:in, ai k:w 1 j:l p:likkaan.

Tojsto
H istori:l llisen muotoutumisensa a n sio~t:l konsertlisali l oimi i nykyään rnoilleettom:lSli pano pti konin ta \'oin: mu usikot. sii\'t:,lt;ij:it j:1 kuul ijat O\':lt tarka sti selvilU
omista ja to istenS:1 telll:l\'ist:i k onsen issa Yleisö tiet:i;i jo elUk ;iteen, mit;i se voi
OdOtt:I:l k on seru it:dossa t:qXlh\ll\·:m. si1l:i konsernitaloiss:l ta p ahtu v:n
länsimaisen taidemusiikin konsenit eri puolilla rn:l:tilmaa jaka\:1I kaikk i joit:l kin
yh teisi:i piirteit ;l keskenä:ln ( k s. Slmll 1998: 7'\ell l 1995) , I1 misten kiyn:i yt}'lllinen ja tehtiiv:it p ysy";it k errasl:l toiseen konsertli s:ll issa Illelk o S;t IlU IlI:l isin:l. Siiti[ huolimatta. ell:[ konsertin oS:lll istujist:1 suu rin OS:I on \-emo\'ier:.ti t:t
keskell:iän, he \'oi\';lI l uotta:l itseen:.:i ja toisiin:.:1 siin:i. e.li[ kukin pyrkii
toimimaan k onsert eissa v:l ki intuneiden kiyt ~in töie n mub isesl i. 15
Ihmist('n v:il inen IUOU:tlllllS yh t:i:i ll:i mahdollist:l:l sen ja toisaalta edell}'lIäii
sil:i , ell:i ko nsem i$:llissa \':tkiintuneet toimint:lI:t\':H 10istU\'at kerrdsta lo iseen
samanlaisin a ~le n neisyydess;i mUOl outuneiden toimint:llapojt:n ylbpi tä minen

ja l oistaminen on konsert eissa 1ll0nel 1:t ta \':dla t:irkd:i. Sibelius-ki l pailu peru stu u pitblli toistolle: se koosluu tapahlumista. jOiSS:1 loistu\'al konsertil le seki
m yös kilpai lulle I I t~l'pill iset piin eet kerr.lst:l toiseen S:lm:tnl:t isin:l. 1)
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:->",,,11 11 9".»l. 11 " (1) kU\.I,1 kom,..'nu}-I~,t";ln 1;..·_k'n,II_I:i IU0(1;111111'1.1 .....'Ur:t:I\.I,I, 111<:
m.:ml:>cr< of lhi, ~udkn('e kno\\' th;1l (h.:y (";111 rdy on on.: anoth•.or ('1 m:,kc the ...Ilon (0
am..", on (1111(' ~nd 10 ;1('CCp! "UhO"1 prt)l ... "ol. 111o:tr ... SelU"OI} if Ih.:} dl) nol ,l11d (0 k<-'Cp "ill
and (1Iu.:1 .1' Ih.: I11U'II'.Ul' pb)'. l1wy ~'.~p.:11 10 b., Ir.:"Io.'(1 \\,Ih ~"'JI,H1~"r ,mll r':'lx,... t br
Ihl:' ~I :tff of Ihe- hall and \\'ill rompl'lIn I( tlll')' are nOl '0 In:'l1 ed. BUI th:re- j, :t \\ ,d,,'r ra nge
"f beh:,,,ior< ;11 ' 0: nOl 1U tJl '.:nJ,c'S \'ulJ.i::lrlr or Wl'ar ('h~';,p p.:rfum.... rot 10 I:lke ll1C) 111l1l: h
alcohol or olher df\lg_ h... fo,....· ,h... p.:norl11,mc.: or dunng Ih", IIlI.:n,,1. nO\ (0 ilO 10 _k-.,p
.md _no ..... nOl 10 bckh or [111 ur i)r...:lIh g:lrh, 111 tx'()pl ... , f;l<-l .... nOl to lI1.1k... I1npmper
",-,xu;,1 :,d\~lnc.:s. not 1O pi\k Iheir pockel_ Or mug IIll'lll.1o.·i,.kkoJlIIIllIll/'I/ StIllOllli/',/ (:\, tl, 1<)<);1» loimiuai.1Il IunnU_lu~ k.:r1<1<) ,iit. i , llIuen ~ibdil"
k i lp:,ilu ri1\J;,I;"oi m ll~i lkkl ..·_lIyh c·n, Kl l p;l il l! i"'l'Il1:i:i Finla ndia-taloon aikaa: toimin.li;l \'oi
olb \:trtll:, ~iilj, eli;! h,inel!;i on 1l1:,hdoll,~uu,< kuulI:! luur, lJ<-:i 1:",0"" ;Iin;, \'ikkn "uuden
\':ikin lllic!ikonscrtlOOJn 'I'... RAIH'>: luktt3!"'I.I\.:ini_ .\ Imun lJ}1}"}' ~ilk'Cn (.:hd,l p,.:ni
1UnmNU" nunulb on "Ibinc'n rJkk~u~ - s,behuk)o<.'n \ ·iulukon .....rtto. Yk'Cn",i Ji"n
Finbndi'1-I:llon ohi, r:litkl\'311nulb lai JUlolb. ke-rr:m Illn:luk_e'_aklll :'IlIma :11tl:l \-iid"'n
\'u'xlcn \':ilo:;n o n ~ytUn ,,<'I;mrl Finland'.H;lIun kOlbentb:,l iin l1lieli1iel1r:i kU ll nlckll ':I:m ..
Toi _lOn l:lrke)"
k()n,~,ntuibnle.:~~"
on ' ,""ll1t monet tulkii:lt 1;"k.,'teklll;l;111
laldelllll~likklkonS<.'rtlt,1 nlU,lalm k~'Illl'Cn J"ulb Hkr-......'n 1<)1);, KlIlg,bury 1<)t)6, sillan
11ft>, Sman 1\1961, RtIU.I.lhn k;i~'I~' on _lk;th onge-Inullnwn. (11.1 ..... ulotluu hdpohkOSl.t
kj,iu:imå,in k;'ikenl:ll ..... t. _.:k;; yk _llyl ....1c·U:i illlkl>l1I1bll1':l1 (1,:- O'~lIl1"'"n 1<)1)1. 26&-26<»,

Toiston mt'rki(t:ivrY~ t;lidt::musiikkikonseI1t::b:.:1 S;I:I Sm;llIin (1998, 90) uskom;Ian, eH:i konserttiin o~;I lIistu\'at ihmiset lOiYOyal lilaisu\lclt,:lt:1 enemm:in kuin
ainoastaan kaunista musiikk i:I, J-I:inen mukaansa nimiu:iin n:iytt:i:i si llii, ell:i lIe
tulevat konserttiin ottaakseen osaa rituaaliin, jonka p:i:i~lsial l isen;I sis:i ltön:i on
Pysy\'yyden ja \':mnlluclen esitt:iminen, :'-.lenneisyyden sa nkarien, s:iH'bjien,
er:i:in:i teht5x:in:i on \'akulItta:l rilu:l;llin osal1 i;,luji:1 siit:i. eui! heid:in tekem:insil
musiikki r.lkentdnet'n j:1 merkityksineen on luonlt:t:'lta:tn kest:i\':i:i j:1 p ysy\':i:i:
:Isiat 0\';11 niinkuin ne ;lin;1 0\':11 olleet, ei\':itki ne toi\'o\l:I\':lst i tule\'aisllucless;.lb;m muutu. Obicl.l Autonomisen musiikkikisilykS\'rl mllk:lisesti musiikin mt::rk ityksel ei\':i( mUUIU, \':Iikb ~iU e.:;ilel:Eirl eribisiss:l IXlikoiss:1 eri aikoina,
Se, ell:i bikki kon~l1(iin oS:lllistujatlit't:i\';it lark;lsti om:1t leht:iv:ins:i tapah\limassa, tekee mahdolliseksi kon sernis:l l in t:lpahlllmien keskittymisen 'itse'
musiikk iin, il l yös r:\kennuksen arkkilehloninen rakenne :nlllaa liim:in pyrki myksen toteutumisess:I: S:lli sulkee bikki mahdolli;,et niiköön, kuuloon j:l sellr:lebm:i:in liiny\':it. mu~iikin kuuntelu:l haiHaa\';!1 hiiiriötekijiit ulkopllolelleen.
J:iljel1e j:[:h'ist:i keskittymisl:i h:iiritse\'jen asioid...n minimoimisest;l huolehti\';1I
bikki s;.lliss:l olij:u yhdess:i sen parloptisen liet:imrkserl ja osaamisen perus·
leell:l. job -sijoill:l:1 ihmbruumiit m:i:ir:ilib:m- ja jaonelee yksilöt suhteessa loisiinsa (Foucault 1980, 2.32),
Sibelius-k ilpailussa yritettiin \'oimakkaasli poistaa mui!>tum:I:1 siit:i, ett:[ kysee!>s;i
oli kilpailu, kosb ki lpailu t:i autonomisen musi ikkibsilyksen muban sovi
:lrjest:l muistulta\':ln:! :lsi:ln:l konserttiin, KiljXlilllsla muistllll:lvien asioiden
ll:iivytt:iminen talXlllllli merkityksellist:im:ilb kil!Xlilu konserllien s:l rjak si
p:u)oplisen konsemis:llh'ah'onn:m :l\'ulla, Arki j;1 konse111isalissa \'ietett:id
jllhb, konsemi. pyrilliin pil:im:i:in erilb:in 10isiSla:m, Autonomisl:1 IllllsiikkikisiIyst:i tllotta\':1l1a konsentis;.lli\'al\,onn:llb j:1 siihen liiuy\':ilb toistolla o n t;iss;i
prosessissa keskeinen osuus, Toisto tekee luonnollbiksi ja itsesläänseh'iksi ne
la\';I\, joilla muusikol. kllulij;1\ j:l s:i\'elt:ijät konsel1is~1 toimi\'al. Kon sel1lisali\'ah'onl:[ rakensi kilp:lile\'il1e \'iulisteille kon;,ertoi\':u, dulistin idellliteetin ,
T;im:in lis:iksi \'iulisteilk' osoitettiin myös kilpaile\'an \'julist in idenl itet'lIi, job
on ristirii tainen ident iteetti suhteess:l konsertoi\'an \'iu l islin identiteettiin,
Konseftoivan \'iulistin identiteeni on kaikkein m:lhdollisin juuri konsemis:lli.ssa,
jossa konsentis:llh':lh'ollla huolehtii :lrkeen - j:l kilpailuun sen os;\n;l kuulU\'ien asioiden POiSS:lpysymiseslä,

On nmlilt~m 1,lih';l.l k\lllldb ...... lIai<la lllanno:n,l, lilh"n ~'I liulyi .. i mink;i1nbi"I:1
rilllali'<Ollllj;1 l()lmUll,II,lr)oi,1 RituJ:llin k;i .. u.: on kuucnklll 'Iin:i mid" .... :; \';H"1ll
k:i\'nökdpoill('n, o:lU ,~' 100mil I:in,im:ll"Ccn 1;11<J"mll~ilkklkllllluuriin L'rlkuhuroilun"dl.:
IUlkq;dk työkahJll:I, jonka ;1,.u l1:< on t1l;illdolll_u 1.lrk,I_lella luonnollis.:k,i j:l
;"",1:;:;11",,11':;1.:'1 1l1\lullll11UII,1 korbe11tilibnnell;i et;i,illllll;IIt,i j;1 ymm:in;;:; "<:'n 'I'ntl'n"C11
liclys,:i :Ii:hsa ~I p;lik.I ..... a II.:lIrf<-'!1 Ihm1._I('n ;a ihmi,r)'hmicn 1,lrpci,;j11,
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AITOUS, ÄÄNITIEET JA TEKNOLOGIA
Median avulla myös niiden musiikin harrasl:ljien. joilla ei ollut mahdollisuutta
olla tapahtuman aikana paibn p:i:ilb Helsingiss:i, ol i mallclollistl p:Eisl;i
seuraamaa n

Sibelius-viulukilpailua

Sibelius-Akcnemi:ln

ja Fin landia-t:t lon

kon serni saleissa tapaht uneita tl1usiikkiesityksiii kuunnelti in ja b tseh iin ymp:iri
Suomen radion ja television Lihetysten \';ilitykselb . i'.;i niueet IOleulliv:!t ItllEi

1:1\':111:1

ro ma11liikan ajalta

per:iisin o le'"aa ajatusta ekspansiivislludesta.

pyrkimysl:i rl iUii:i fyysisen ja m:lleriaalisen. aj:l11 ja paikan asell:lI11;H rajat ( ks.
Dyrssen 1995. 124- 125) , Sibelius-k il pai lu e i n:[il1 ollen tapahtunut ainoastaan
konsemisaleissa. va;lll kaikissa niiss:i paikoiss;\, joissa se k errott iin ja esitett iin .
Kun konsernisali on ;llltona misen Illusiikkik:isityksen Illukaisesti viulistin
aicloin esii ntymisen paikb ja musiik in oikein upa htum isen paikb. on svyt:l
k ysy:i. mit:i viul isteille ja musiikille t;qX!lllllU silloin . ku n musiikkiesitys viecb:in
kon serui sal ista pois ja sit:i kuunnellaan :Unilleen:i. A:i nite muodostaa musiikkiesitykselle tyystin toisenbisen kontekst in k u in k onsent isali
Sibel ius-ki lpailun bltaisen musiikkitapahtuman n:ikym inen ja kuu luminen
radiossa ja televisiossa o n tavallinen k:iytiintö. jot;\ tapa hrurn;15ta ki innostuneet
kuu l ijat ja btsojat osasi va t oclou<la. Kilpailusta kerto\·ia ohjelmia toivott iin n;iihin med io ihin jopa enernrll:in . kuin niit:i sielU t:i lb kenaa tarjottiin. Myös bherysaikoihi n toivottiin para nn uksi:l ( 15 5.1 2.95: HS 6.12.95.) Teknologian tarjoamaa mahdollisuutta seurata kilpailua median kautta ei kuitenkaan p idetty
mediassa ainoastaan myönteisen;i asbna" f!dslllglll 5rlllo lll lell (2 .12 . 1995b)
mukaan radio ja televisio
eiv:it I·edii vert:l:l oikc:dk konsertille lllutU kiiyvät kClI"I"ikkeesw.
Laatikosta kuuluI·" soiuo ei ok kosk:i:m luonnollista. j:l sitn IXlitsi 1\·:11
Whetykset OY:I\ olkel niin I1lI·öh:lisi:\. e((ei kuban. jonb pit:W menn:i
norm:l:lli in :lik;l:lll työhön lai kouluun. I·oi niitii seur:11:1 .
Luulisi. el1:i II· yoisi kerran I·iidessii Il.lodess:l I·älittää aim!kin fin:l,llin
suoran.! l;ihd\"b~n:i. Rosblle j:iisi silti yllin kyllin :!ika.!.
Äiinitteisiin ep;iluuloisesti suhtal tluminen Sibeli lls-kilpaillHl yh teydessij o n
m ielenkiintoista e ri t~'isesti siksi . ett:i r:Klion ja lele\"ision ei voiea ajatella rnilLi;in
tavalla k)·seenabistaneen konSerll isal issa tapahtuneen kilpailtln olemassaolo:l
Kuka:lll ei ehdotta nut. ett] kilpailu \·oitaisiin tule\·a isuudessa kiycEi yksinom:l:ltl
eribisissa vies timissii . Itse ,lsiasS;l se. ellii kilpailusta kerrOlli in med iass:!. mahdollisesti jopa lis:isi racl iot:l ja tele\·isiota seura:l\·an vleisön ki-nnostust:l k ilpailua ko hta:lll lUomalla sen sellaistenk in rnllsiikinharrastaiien u lolluville. jOtka
eiv;it muutoin olisi p:iiisseCl seuraamaan uJxlhturnaa. Kilpailun m usiikkiesilysten seuraam inen televisiosta tai radios!:! o li t:ist:i hllolirnalla ainoastaan toisek si paras vaihtoehto. !\ Jiksi radiossa j:l tele\·isiossa k uulllll musiikkiesitykset oli vat vain ··oikean konsertin·· kar\"ik k eiu ~
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Haclion j:l telel'ision I':ilityksell;i kuu ltavan soiton nimdminen ep:iluonnol1iseksi sistih:i:i
l uonnollinen

aj~l111ksen.

jon ka mukaan konserttitaloss:l t:tpahtuva esitys on

vastakohtana

teknologian

avulla

tllotetu lle

:iänitteelle,

Luonnollisuuden sis:il löksi m;i:irittyy Kalel msa (30, 11.1995b) julkaistun

jutun

perusteella Illuusikon jJ yleisön I ';ilinen el:iisyys, Lehdess:i lodel1iin, el1;[
hld.;\'isio:i:inen j:l -kllnn kautta p:i:isee toki hihemm:is soli~ti;t. mUWI
S;lmall;1 j:U pois t:irkeit:i el:h'ässä lila nleeSS,t \'aikutt,I\'ia teki jöil:i. kuten
viulun :i:inen bnl:tl'llUS ja b;llan~sikY~Ylllykset ork"'Sl",rin bnss,1 s",k:i
sellainen henkillla,l ihn:lll ;lsia kuin I:n'as;ileiil'
i\1onel pienel rk~ityiskohd;H, jOlb ll::k,-isiossa \':ililt)T:it hYI'in eiv:it
viiltt:im:ilt:i välilyk:t:in konsel1lilil:tl1lto:ssa , jonb perusleelb soittajat
kuitenkin pi~tet:i:in lopulliSten p;llkillloj:irjeslyks.;en,
Kuulijoiden pit:i:i n:ihcb ja kuulla bl':db soi nan! muusikot, m u tta ei kui tenh:a;l!1 liian hYI'in, Ä:inite mUUl1aa muusikon ja kuulij:m dli$t:i ct;iisyytt:i olenluisesti

Oulun

h::lllpllnginorkesterin

intendentti

Riitta

Pulli:tinen

kertoi

SlIomellmaassa (2,12,95b) pyrkil'iins:i Sibelius-kilpailun tulosten ratkeltu:t
t:tballlaan sen. ett:i oulub isel p:i:isisil':it m yöhemmin kuulemaan Sibelius-ki lpa ilussa palkittuja soittaj ia "!i\'en:i", Pulliaisen muban "Znaider oli lavalla
komea ilmestys j:l lois!:!'-:l esiintyj:i Tele\'isiosta ei h:inesl;i ehk;\ saanut oikeaa
kuvaa" Obid.) Televisiou katsomalla Zn:liderisu sai I':;;ir:(n bsiryksen vastakohtana kon serttisaliss:l syntyneelle oikealle bsitykselle ,
A:inineiden huono mmuus su l Heess~1 k onserttisalissa tapah tuvaan kuuntelemiseen h::ll'i seldksi keskusteluss:!. jota Sibelius-kilpailussa bytiin tuom:lriSlon
I:isen Rucciero Hiccin POiss;lOlojen johdosta_ H:in ei \'Oinul jorce majeure -syyn
\'uoksi osallistua alkueriin kuuntelemalla niit;i Sibelius-Ak:nemian sal issa. (HS
22,1 1. 1995b: Kesl..'lslIoII/a!ail/c/I 25, 11.95a,) Hiccin tilalle ei pystyUy kyllin
nopeasti löyt:im:Un loiSIa, s;Untöjen edeIlYll ~im:Ei ulkomaista tuomariston
j:isel1l:i. jonka \'lIoksi jouc1ull iin tlll"l';\Ulllma:lI1 poikkeusj;irjestelyyn, i\Ienettely
s:li :likaan ihmettely;i ja jopa tuohtllr11usta,
Tuomio n,luh:ln

perusteell:J~

Sillel ius· \'iul ukilpa i lun k ilp;1 illllOi Ini k U111;1 p:i:iui ;1111:1;1 luomari Rucciero
Rkcillc , '
eril'apauden saapua myöhemmin ja kuunnella
alkueriikilp:lilijoita n:lllhalta,
Kuinka tuomarillc voida;1O sallia m yöhästy minen? Ja kuinka
kilpailijoille taata:1O t,tSavertaincn ko htelu o udossa tilanteessa,
kilpailusihteeri Minna Pitkänen?
'H;ineJl;i oli jorr:e lI/(/j<'lIr -eSl';, josla h:in kertoo halulessaan itse.
T;I~;lpuolisuus laalaan silen, ell:i h:in ei oS:lllis!u alkllerien kuunle!lIun
binban dk:i ole I;tlitsem;tss;t ,·;ilieriin p:Usevi;i viulisteja. Alkuerien
j:ilkeen hän kUllllltk", i:ukoonp:i:i sseiden suoritukset nauh:llta j:\
osallistuu sillen normaalisti tuom;lrislOn Iyösken!elyyn,"

I--l
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Eräs nlOhnllluI kilpailun seuraaja pyysi kysymään, voiko kilpailija
siis vastaavasti force maje ure -syyn vuoksi lähettäii fiuaaliin
nauhan tuomareide n kUllnne ltavaksi.
--Se o n eri :lsia , Ki lp;lilijaUe esiintyminen on ;limllkt:I1;lin~n su orit us. mUU:1
Ricc in poiss;loUess;lkin meil!:i on bhdeksan tuomari:1 kUllllt elem:1SS;1
alkllerien sllori tllksi:l. -- (HS 12. J J.! 9')Sb.)

'-b mmennys aiheutui si it:i. ett~i Hicci ei kuunnellut alkuer.in esityksd
Sibelius-Akatem ian k onserttisalissa Y:l:lll alkuerien jo t:l]xlhcluHua nauhalta.
Ninitteet t:idt keh"anneel t~iys i n k or, aam:l:lll konsert!is:l lissa tap:l htuneila esityksEi Vaikka kilpailusihl eeri :'Ilinna Pitk:[nen kel'\oo ylti oleY:lssa h:l:lstattelussa o etUi Hicci ku untel i j:nkoon p;i;isseiden ki lpailijoiden :llkuer.iesitykset nauhait:!. Pitbnen kuitenki n \':i i tti~i ensiksi. ett;i Hicci "ei osallislll :llkuerien kuunteluun b inka:tn'" i\lkuerien kuuntelu rajaulUu ta rkoittama an :j ino astaan kuu ntelua konserttisal issa. Hicci ei saanut \·:t lita alkuerien perusteella j:lIkoon p:Eisseit] viul istej:l muiden tuomari en kanssa. Alkuer:iesilysten kuunteleminen myöhemmin nauhalta oli Riccin m yöhemm:in työskentelyn kannalta kilpailu ssa Uirke:W siksi. elt~i kiljxlilijoiden paremmuusj:irjestyJ..:scen :Iseltaminen t:lpahlu i
kaikkien erien su orituksien perusteella ( Liillsi-S{II'Q 1. 12.9:':1. TS 2,12.95:1).
Viulist ien panemist:1 pare1l11lluusj~irjestykseen nauh:lll ei b konsemis:tli.ssa kuullun esityksen perusteella pidelli in ki lpail un t;iss:i \'aiheessa arvelull:I\·:tn:l. 16
:\ Iuusikoiden ja kuulijoiden pitiisi ol la samass;1 tilassa silloi n. kun ll1usiikkiesitys tapahtuu .
Televisiossa ja radiossa n:ihtyj:i ja kllu ltuja Sibelius-I'iulllkilpaillln musi ikkiesityksd ei kohdeltu ainoasu:111 esityksin:t muiden jOllkoss:l. \'aan konsenlisal issa tapahluneiden ja medLlssa kuullu jen esil~'st en \':iliIW ol i seh'j :l1"\'ostusero, ;\:lniueen p i t~i m inen luonnottomana. kor.,-ikkeen:l ja q)~ikdpona verr:!ltUlU konsertli esilykseen on midenki i11l0isu. silb \'oicban ajJtella. ell:i nykyteknologian anllb dulistin esitys kUll lb ~ln jopa jXlremmin j:l t:l1'kemmin radiosta ta i le!edsiosta kuin konsentis~l l in penkiss:i istuen, Konsertt i sis;i!t;l;l ilmeisesti bnsimaisen taidelllllsiik in yleisölle t;i rk eit;i asioita. joiden asema n heikentymistä teknologi~tn ja musiik in yhdisl}"misess;i pebt;i:in. Asetel m a her:itt;i:i joukon k ysymyksi:i illit:i n:im:i tek nologiaan sis:iltY\';it uhat ovat? il liksi kilpa iluesityksi:i oli p:lrempi kuunnella konsertissa kuin r:lcliossa t;1i tele\'isiossa? il l it:i
t;IIXlhtu u sil lo in. kun \'iulistin soittoa kuunnellaan konsel1 tis;l]in ulkopuolella?
Mitb bnsim:l iselle ta idelllusiikkikullllluril le t;irke:it asiat kysetnalaistu isiv:lt. jos
audiovi sua~llisen materiaalin ja konserttis:l lissa tapahtu\'ien vi ulistien esitysten
v;ilil U ei olisi edelU kll\'atll l1 kaltaista hierarkiaa?
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E~iraali \alit'i Silxliu'·kilp"ilull o~aIlOl1aj"t lukijoid<ell bh~'I1,i1l1iell ,i,in il1d(kn ia ll111kk-n
UOk 1l1l1"nlli"ll lX-fl"t"db ( b . ",sm}, Rondo 9. 11,9)!. Os;,lIHll ji"n brSi !11;' " 'l!1<en
,.a",inai_
' ..", kilpailun ;,l kuCl \eh\iin ,ii, ,umelu o,in n""h"j.:n peru~lee b. ,mma \:;rkc;irnrn:;\
ja hienO\'arai~ernrnat erot ,·juli., tien ",ililk parha:ln ,·iuli_tin lö)"t,irniseksi lehtiin
kOIl,;ertlisalis,a,

Teknologian

\"ierok~1I1llinen

ei tietystibiin olle' pelkilst:bn Sibditl,<;-kilpai lus-

sa esiinty"ii ilmiö, ":t:m se o n tyypillisU bnsimai~",Il", t:tidelllllsiikkikuhtuurille
ylip:i:it:i:in, Taidelllusiikkikon-.ertei:-,,-\ pid:il1Y":i "'\Iht:lutuminen tle'knologisiin
uudbtuk ... iin ilmenee :.iin:i, eU:i llIusiikin e::.itt:illli~een liiuydt brt;innöt yritet:Ein pitij;i rnahdollisimm:lIl IllUlIl1l1ll1a110lllin:1 <k,:., Sm:lll 1998. 90),1- Taic1emu~iikkiklllttlluri yrilliU nykymusiikin joitak in alueita lukuunollam:ll1a siiily:i Illahdolli,..;imlll:1n koskel11:111omana s:l arekkeena suhteessa t",knologisoitu\';l an
mock"rniin ~' hte i skuntaan, Teknologi:l1l kilYllö k onserttisalis:.;! uhkaisi
autonomisen 111usiikkibsityk:.-cn mukaisIa mu-.iikin ja siihen liil1Y"ien brt:intöjen mUUUUIll:1t10IllUUl1:1 ja aj:1l10mUUt1:1, \ 'aikka 1ll:1:1illll:l konsenti':;:llien ulkopuolelb 1ll\lllUUU. niin \'akintuneet byt:innöt ,..;alissa pysyv:it ennalban,
Teknologi:l:l bytet:iiin to:-in kon,..;erllisaleL~sakin, muna se pyrit:i:in pitiim:Ein
m:lhdollisillllllan te!lokb:lsti p()i,..; n:iky,-iltii.
Konsentisali,"ah'onn:ll) Illiiiiriltiimiit \"altaslIhteet muusikoiden. sii\'eltiijien ja
kuulijoiden \';ililb o\'at ratkai:-t:\'an eril:tisi:1 yhtiiiihii konsentitibnteessa ja toi~l:lha

I~ldiot:l tai tele"isiot:1 kuunnehaessa tai katsol1aess,a, Autonomisen
musiikkikbityben rnuklint"11 kuuntelemisen tapa onnistuu p:trhaiten konsentisalissa eik;i esimerkiksi \"e\\" Yorkin bduilb .

.\lll,iikki~1 pitiiii Hlllai .. t:! ~~n omi .. t:! Lihtökohdhl'l, kunnioilu;! sii\'dl ykst"1l
r:lk~ nndLl j:1 lyyliii. :'\ykyi,in on \':Iike:l löyt:iii Iyylikiislii ... oin:Jj:t;I. j:1
~rykin on ~eh 'ii , Kuink:1 \':likk'IP:1 :'\e\\' Yorkin k,lduill:1 k:IS\':lnll[ mlori
\'oi oppi:t IJachis-';'1 1:II"'\'ill,II':I:1 :11"'\·okkuUlU~ 1':li .\IOZ:Htis~:t 1:II"'\'ill:I\':I:1
kohld"bl:1 deg:m~~i:l~ Tai Ikdholenb,,,:l 1,I,I<ltll:tI;I:1 ehdoto nl;1 kuri:l?
(HS II J 1.9:;:1.)

l\":ii n pohti bnsilllaisen t:lidemllsii k kiklllllllurin n)'kyist:i liba viulisti Yehudi
,\lenllhin l:i h elt~iess:i;in lt'I"\'ei.sens:i Sibelius.kilp:liluun o.~:lllistll\' il lc vi\llisteille.
~e\\" Yorkin bduilla \"oi :i:iniueiden ;II1SiOSI;1 \';lI\':l11om:lsti kuunnel l:t nyky:Ein
S:lIll:I:1 musiikkia ja del:ip:i .samojen esiu;ijien ... oil1aman:1 kuin A\'ery Fisher
Hallissa ja Carne~ie H:lllissakin. Tiirkein kadulta PUlll111\':l :Isia d siis \'oi 011:1
'itse' Illusiikki. \'a an joku l11UU. :-'knllhinin l1111b:m kadulta Puuuu\'a t konserttisaleihin h)'\'in sopi\':!t omin:lisuudet: :lIyokklll.1S, kohteli:ls eleg:m ssi ja ehdoton kuri. :-':e\\' Yorkin kuu on eri ta\'alla julkinen tila kuin konsentis:tli. jonne
p:i:isy on seki kuulijoilta en:i Immsikoilt:1 rajoitel1\!, Kalu ei t:lriO:1 eron:l utumisen m:lhdolli.suutt:1 korke:l- ja popul:tarikullluurin \'iililb samalb t:ll'alla kuin
konseruis:tli, \ 'alkoiseen keskiluokkl:1Il kuulu\';I ~'leisö toimii ~e\\' Yorkinkin
konseruisalebs:l aUlOnolllJ:.,en kuuntelelllist:I\'an mukaisesti. jota s:unaisen kau·
1-

E'")lI.:rkki'I"

h"kn"I";:,,Ul I'Crok'I'l\li,c'u ,,,,.1",'11 l11"i11I1.'. cll:i uu,in \cknulu;.:i:, ci
olc 1",kUII,mut k"ll'crt",,~:, ],,:i~t,'II~i<.:1l 1.""lli,impi"n in'ln'lIlcl1llicn
r.,k~,nt,,,,,·-c,'n . :'ibdn,,·kilp:III,," I1n:llhli,'n :1I"\01;]",lII1IIn,1( ,iulw olil':l1 I','kk" I\uu~iqon
\(>OO, lu'·un lopul'" ,Jh'nn,'uu '1r:.di,~,rju, j:l "],,01.11 Zn,lld,'rin \1,1OI1n;. I-,i l ' ":lllllbtunul
GII,lrncnu~'1 ,ulu. Amo:.' ...t,',tn ,hdcn I1n:,II,"n "lIlu (>h p..-r.'L,m t')()()-hJ\'ull:1: Elis.b"lh
lI:lII:1,h"H -.o;u, ' -uonn" 1<J,i") Ichdllb "ululb .\llIlIl ",,,lIlIncl ()li'~Ll p •.''':;''1II 1-00. 1,' 18(X).
1,,"\lIl1a (If" 1'), 11.9;h, If :10 II 9ih. f
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pu ngin ktduill ~1 kulke\':lI . moniin kullluurisiin ryhmiin kuul L.\':n ihmiSet ei\':it
v:ilt!:imiiu;i noucl:na , "i\'ew Yorki n kaduilla kts\'anut nuori"' ei ole arnt'rikktbiseen \'alkoiseen keskiluokkaan kuultl\'a musiikinharrast:lja. "a :1I1 m lt;i ilmeisimmin etnisesti. 'rodullisest i' ja yhteiskunn:lllisen luokklllsa Tllukaisesti \'alta":iestön ulkopuolelle suljettu k:lIujen k:I~\ ';lHi, Unsim:lisen taidemusiikin :llItonomiSUUS ei synny itsest:i:in, vaan siten, ell:i sen merkityksEi muodosta\':1I sis:iiin- ja
ulossu l kemisen prosessit toim[\'at tiim:in musi i kkiku llluurin IllUk:li:;esl i.
"Arvokkuus··. "ko htelias elt"~;tn ss i " j:l "ehdoton k\lri" 0 " :11 0Il1111:lisuuksi:L. joilb
bnsimainen taidemllsiikkiklllUlIllri nime:Ei oman }'liven:lislIul ensa s uhtee~1
sen u lkopuolisiin ku luuureihin ,
\'\' aher Benj:ullin lote:la kuuluisa:;s:1 :Inikkelissa:ln Taidel('05 !e~m;sel/ IIIIS;I/lIell{/UIII!ellsa {/ihlJ..{//ldella, en:i "taideteoksen tekninen uusinneuaVlIlIS
\'apautlaa sen lolsma isesl:1 ri tu:l:l l isidonna isuu(h:sta" ( Benjamin 1989/ 19j6,
147), Kuulija \'oi r..lkent:l:I :Einineen kuunteJemi!)ta \':lI'Ien konsernitil:mleesta
poikkea\':1I omat ritu:la lins:1 ($111:111 1998, -6: ks, myös Dyrssen 1995. 139). kun
konserttisali"al \'ont:1 ei dltl:indu:i Ill:i:irittele h:inen kuuntelemisen (ap:t:ms:1
yht:i \'oimakka:lsti kuin konsentis;lliss:I, H:inen toimijuulens:] mahdollisuudet
ja ehdOl ovat eribiset ~I dion ja tele\'ision mllsiikkiesityst:i kuunnellessa tai katsellessa kuin konsen issa. Ä~inilleen myöt:i lllusiikkikokemus yksiJöllisl YY (ks.
Frith 19%, 237), Kuulijoilla on $Ull rCl1l111;11 tai ainakin \':lfsin to isenlaiset tn:lhdollisuudl"t m:i:iril1;i:i arkip:ii\';in«ii ritua:lleja kuin Iwnsentis:llissa tapahtu via
:lsioit:1, TeJe\'ision j:1 ~ldion "oi billaa p:i:ille ja pi ... t;l:i kiinni koska t;l h:lIlsa,
Te1e\'ision j:1 r:ldion mllsiikkiesitykset ei\':'t aina tap:lhdu sam:1an aik:l:tn kuin
:Ilkuper:iinen esitys, Tele,-isioss:1 j:l r:ldioss:l esityksEi \'oicban myös n:l lIhoittaa,
jolloin nii(:i \'oid:lan kuunnelb milloi n la hans:! LIl,lde:-.laan, Teknologi:l:1 koskevan keskustelun keskiöss~i on uudenbincn. lllll.~iikkik()ke!llukseen enemmiin
tai toisella t:I\':IIl:l oS:tlliStll":1 kuulij:1 kuin konserui sali:-.:;:I (Frith 1996, H0-231),
;\Iusiikkikokemuksen yksi1öllbtyminen merkitsee myös Sil:i, ell:i kuul ijan
:lsia ntuJltijllLLtt:1 ei radion tai teh~ \'i.,ion ;i;iress:i dht:itll:ill:i kukaan komrolloi
samalla t:l v:tll:1 kuin konsentitalon k;i~·t:i\·;ikesk\l!)telui:-:,.a, A;initteen kuuntelemiSeen ei liity S:lIllanbisi:l julkisi:1 sosiaalisuuden muotoja kuin konserttitaloonY' K uulij:lI1 kompetenssin moiu:lll1isen muodot. m:lhdo!li~lllldet. va:lleet ja
jlllk iS\llIS o\'at n:iiss:i kahdes.:;:1 kll\,lI1tt:.. lemisen t:l\·a:-.:;:1 kesken:i;in erilaisia,
Kun mllsii kkikokemus ybilölli!)tyy. siit:i ,-oi jllhbn lis.:iksi tulI:! osa ihmisten
arkipiih';[:i. }\:inih: on toistena\'lss:1 milloin tahansa j:1 miten rksil~'isess;i tibsS:1
t:l hansa. lbnskalaisen taloustieteilijii .IaC'qlles Attalin (19$5. 100 ) $;l lloin "l:ihestyn:ivyys syrj:iyu:i;i juhlan" ("accessibilizl' replaces Ibefesliml I Ä:initteet tUOV:lt
musi ik in :lrkip;iiv:i:in juhl:! l1isista ja jO!Xl uskonnollisia merkil yksb kari tavista
konsentit:lloista , Teknologian tuOttamat. konserttisa lin ul kopuolella sij:litse\':lt
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Äiin;ltdd .... n lUOll:lIll;~·n lllu_,ikl"byl;mIO\<'n ,-o;d:o:on n"hd" '\1I.,lin ( t<;8,. 1!2) 1:I\om ;OP;'
,hnn".' loi_isu:on. ~t1U h.... ,·,\;;1 hJn .... n muk:o:m"" cnU puhu oi_iII ........ n JJnlllC,(l<.'n
~ik:ok:oud,.. II:"
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musiikin kuuntelemisen paikat ei\']t ole

s~lI11alb

tavalla pyhi:i,

aino~!staan

musii-

kille omistenuja paikkoja kuin konsernis:l l it. Konserttisalien tiirke:i rnerkityssisii!tö on niiden julkisuus, 1\e ovat julkisLl tiloja vastakohtana :E[nineiden tyypillisille kuuntcluymp:lristöi lle, jotka S:l:llta\':lt nykyiselb

korvalappustereoiden

aikakaudella olla hyvinkin ybityisd. Sibelius-kilpailun viul istien esitykset :[:[nittein:[ yliniv:it yksityisen ja julkisen d lisen r.!jan. Julkisesti tuotelul :Einet tuotiin
yksityisiin tilanteisiin. joissa niille annettiin uudenlaisia merk it)'ksi:i. kinitteet
muuttivat musi ikin osaksi ihmisten arkip:iiv:i:i . (ks. Frith 1996. 237.)
Sibelius-k ilp:!i1un jo p:i:itynv:i KYII/('I/ S{{ l/ olI/isS(! (8. 12. 1995) v:iitelliin. että
"" [nlykyisten ed-levy jen j:! stereoiden aikakaudella el:inyt ei voi )'mm;irt:iä. mi llaista eblllyst:i merkitsi kuulla ensi kert:l;l kokonaista sinfoniaorkesteria"". Kun
llIusiikkikokemukset arkip:iiv:iiStydt :i:initteiden myöt ;i, konsert ti ei en~i:i väht:im:in:i tarjo:l ~Iht;i j;irisyu:ivi:i kokem uksia kuulijoille kuin aikana ennen cdlevyj:i ja stereoita seb

muita ;iilnen toistamisen keinoja. Autonomisen musiik-

kik:isityksen mukaiset pyhyyden ja erityisyyden kok emubet liittyviit juhlaan,
joita arkipiiiv:iisd :i:in itteet uhkaavat.

Kun musiikkiesitykset ovat äänitteiden

viilityksell:i varsin helposti tarjolla. niiden seuraaminen ei toimi samalb tavalla
eron tekemisen ja siis identiteetin rakentamisen \':ilineenii ku in selbisessa tibnteess:t. JOSS:l teknologia:! ei o le t:lrjolb l:licleteosten llllsinta m isen viilineenä.
I\:initteiden kuuli joiden joukossa on myös muusikoita . joille ;[;!nineet tarjoavat m:lhdollislluclen kuulla muiden soinajien esityksi:i ) 'ehlldi Menuhin kertoo. en:i Sibel iuksen
konserton ongeJm:1 on . ell:i ~e on kl")"teny lii;1l1 usein l Nuoret viulistit
\'alitse\'at pal:!sia eri ~uosikkile\"yih:i:i n. ddtk:i saa omaa iEint:Ein
kuuluviin . ;" lyäs 131~!hms ;a TS;liko\'ski Q\'al huonoj;1 min:1reita S;1I11:15t:l
syyst:i Omassa kilpailus~mli l';lriisiss;1 soil;llankin mieluulllmin vaikkap:l
Elf!arin Schumannin j~1 Ikrgin konsemoja. (HS 11,11.95a .)
Viulislien tulkinnat Sibeliuksen du lukonsertosla jä:lv:it levytysten ansiosta
nuottiku\'ien 1:I\'oin ]9 PysY\'iksj teosten o lomuocloiksi. t\:inineet voiv:lt kanoni soitu:! musiik kiteoslen t:lp:un (ks. Citron 199j. 1..15). jolloin esityksi:i :l letaan
verr.na nuonikuvan sijasta toisiin esityksiin 20 -'Iuusikoista tulee ä:in itteiden
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T"oks"n t)\"s\"\";i OIOllll'OIO i" lIl"rkilY~len I,irke,i "Iktl[x'r,; on 'llIlonomis,.. n 1II1Isi ikkik;bill'h"n IIIlIkai,e'li ',i'elläiJn kirjoillama nuollikll\·;' . jonka :ISelll;'" IIIlIsiikillllllkimllksen
kohle"n" ei 01(' ol lul [;llxlIla problem;lIi,oida. Onhan esimerkiksi syyksi silk. eli,;
musiikinlUlkimus on ke,killl'n)"1 ;;;ilelläji"n llllkilll is""n 1ll1li(kn musiiki n bnss"
Ic'kemi,i,:;:,i ok,'ien ihmish:n sija<ta . sa nottu nimenom;l;11l se. eli,; <.:Sill;;'·;;SU ,ä,'e!taiteesta
<.:i ole o lemass:! oikeanlabi a doklllllenll<·ja (Hein iö 1')95. 1- ). ;\uotti kll\'a on keh'annut
IlItkimllksen kohte"k __ i hdpommin kuin Ollllll lIlu,iikkiin liittyviii l:ihte~t. SlIomen lIIusiikln
biston"as.<tl e6itt,h',in s'in;h~,il<.:en IlIlkilllllksen o n)-:dllla ilmaistaan .>Cur.l:l'·asti, ""[E!sitt;i'·'in
~:;\dt:, i te"n k oh<b l b historiankirjoittaia kohtaa "id;; slIlI f<.:mpi;' ,':,ikeu k s i~ kuin tuo\":m
s:i",luite"n kohdalla. Esilj'S;IIl,\lITSi <·i ok yhl;; k"hillynylll'i kuin leo,';a nalrysi. eik:i
esityksi:; ole dokumentoitu kuin su htedli.<en l)"hretU ajalta . mist:i syyst:i historioibij:'
jolltllbi tyytym:i:in Uhinn;; :m 'o~t",tujen ja muiden lehtikirjoilusten tarbstdlllln." Obidj
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ansiosta p",rinlt>j..tii ~netllm:in mu,iikin lt'l.:ijöil;i siin:!t:ij:in t;l\ oin siini[ mit:!l:'<;s:i. etUi heidiin teoksi lle al1l;HllatNI merkitykset O\';lI emi,t:i Pys~Tiirnpi:i,
.\lusiikkit:sityk:-i:i ,'Okban :lilniut:in:i ' ·t:rr.na tarkt"mmin toisi nsa kuin kon~r
tissa kuuItuja t:,il~"ksi;i. jolloin tulkintojen toistami'o.:'n j;t m:lIkimben mahdollisuus lisii:illlYY Sihelius-kilpailuun o,:rlli,tunul "iuli,ti Elin;! \ 'iikib ko.:'noi "/ilrllll
nlll:-iikki:l !l:" "yiltil \-ar.~ill dh:in.
i\ lie1uu tnllli n h:in sanoi Jlwlledns:i konsel1tiin . .10:- hii n kuu ntl'lee koton;t k\'yp. h:ill ' "aliISee yht:i hy\'in kuunne!t;II';lksi Stingin t:ti :'-lichad Jacksonin kuin
kbssiSl;'n le,)·n. \'iillleksi h:in kc:noi olleens:! kOIl'eni,:-;t klllll1lelemassa Pt:rkoPyysalo--t oirin l\aib .. -ilta;J. Se, ell:l \ ':i1dl:i t:i kerro kllltnte!t:";lllsa ,iullUllltsiikkia
SaI/omissa ( 12.11.1995b) kuuntt:k";lIls:t

le,'~'il t :i. ei rnito.:'nk:iiin uhk:u hiinen :llllrnatill ista u., kolt:wuuuaan. Pikemminkin
se on tae ~iit:i. <.::ll:i hiinen tulkint:tn'a O\';lI yksilöllisEt ja o.:'t1ii hiin ei esiinlyess:i:in
pyr i im itoimaan muita "iu listd:1 ;\ iinitteiden k u unlelu "oi il k nuh in in kl:'11om:tl Ja t:t"alb joht;t:t siihen. d l :i tulkinn:!1 :tlka\'at tltllbllllla:t liikaa toisb:lll. I\ l uusikoll
t:iylyy .s:iilytt:i:i yksilöllisyyten.s:i. jot:l :lhkera :i:inily'tl.:'ll kuumt:'le11linen j:! tiiI:i
1ll;lhdollisesli :.>eur.t;l\'a toisten soinajit:n l:'~ilysten j:iljineJetninell uhkaa.

Ä:initteet nost:l"at eri t:l\'alla kuin konsenti~l l b~:1 t:lp:lhtu\"Jt esitykset esiin
"aatimuksen 11lltlt~ikoiden tekemien tulkintojen yk,ilöllisyyd,;st:i, Esimo.:'rkiksi
Silx .. liu ksen konser1on soiU:t":Hl nuorl,:'n \'iulist in on ;\!l:'nuhin in sa no in s;t:tta\'a
"om:1 ;i:inen'<i kuulu\"iiJl" ( HS 1 1. 11.95a J. \ ';r:t1 imu:- esityk:-<.::n ybilöllisyydt·st;i on
ristiriidassa 5I;'n au\onomi:tI,:'Sll.:'l.:'llben peri:l:tueen bn:-:-a. ell:i s~i\"t,.ltiij:i on tUusii,
kin merki tyksen :tlkllper.i. KWl Tllllu:-ikoll merkilyk:-t>lunto teokselll:' nO:-\I,:·I:t:tn
merkitt:id:in :lsem:I;Hl. ajatus yk,i~ll\llllaisest:J. ,'il:':-tinn;bl:i ,LSl"llUlt kysl.:'en:II:l iseksi. Teos saa e~itt:ij:ist:i:in riippuen eribisia tulkimoj:r j;l merkityksi:i ,
Sellaisiss:1 :W nitteiss:i. jotka sis:i hiidt ainoastaan ii:int;i, Illuusikost;t tll ll.:'e
s:i \'elt:ij;i n k:llt :ti nen myös siksi. ell:i hiinen ruumiirba on kuul ' j;l lta n:ikym:itl ömissii. :'-l llSiikkks itysI~i ei esimerkibi radiossa n:ihdii. ' "aan se .Jino aslaan kuulb:tJl. :'- l uusikon SOit1:ttH:! :i ~ini kuuluu ~i:inilteess~i ilman hiinen n:iky'dii. liisniiole",la HIl111lbl:!:IIl. jolloin org:lani,en ruumiin ja \l:'knologi:m "ii linen r.lja
h:im:inyy. Kuulij:l ei \'oi olla ' ·an11:!. milk:i 5I;'ikat h:i llt:1l kuulenu.,saan iiiiness:i
m':n m uusikon aikaansa:tmi:t j:t mitk:i n iisl:i 0\':11 per:iisin teknologi:tn k:iYlöst:i.
I hmisruumiin ja h:k nologian loi., iinsa sl:'kOiUumisen seurauben;r Ikri nteisel
k:isilykset subjektilldes\;r problemaIHoitu\'at, ,\[ull~ikon ~el\':ir.tj;t i nen rUllmis 2!
ja autonominen <;ubjektius ky:.eto"ll:1Jai'lu";t1.

20

t.""}1Um"Jn p;t;I-..,:mi,wn '.1.'111 111lH"lkolu li"t:; hU0111.'I1.II.I'1I "n"mm:1Il ["Ionnl'lduf.l P
all~i llll,1 kuin kon,,,rn is,,lim ",jUl1rm,Un pa""..:mllwn ",]p,li]lII(HIOIl ·...:uTallh..:n,' l'~·kk:t
Ku u_
' i 'I"] ],, I.Ir~m i in k"ytr' .... 'pil1lll'I;1 ~Ilx']illk '~'n 'lll l llk,)j)'~'rI<'n k·.. \'t1:imb"~"l k"lnl<'n
5.!2.<));1 ~I lH KlIu,j,lon
' lIol1labi",n i" yhd,," k;ln',lIn\;IIi'~'n k'-y 'yhliiin l;lh"h"
r.lIkai'u,l;t k''j'II,i,i "uOlll;,I;II,...,lk Ondlll.."yhlloll.., 1I..:dol..,llnn 1"IKIt,'i".", ~Tl":n Illlll"..n
p()h~,h;t kymnK:IlI,<l '"OIlUL",I..,hd,,,., I 15.ll.9"'i I
Rllunn, \'old,I,m nd;lmdb nykl.l~m 1~·knoIO!-\i-.o,'U1W""'" rn;l.l1lrn;t,.", 'llhtC"Kkn '~·rk"k' l.
joka I;~"II<",'lh'I~·I,l;in \'h;1 1I11ddk...·n ,..:n l11uk;... n, Illlhm ," I;llllomkin ;'rlIkllloin", ..,Ii
niwhn' (~jj"~l"'" 1996. 1'))

,1/'"
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Benja m in liitt:Li taide tcoksicn j:i ljcnt:imismenetelmien svnnyn yhteen 3utOnom ia-Jjatte!un kanssa" I"Wn kiinnitt:Ei huomionsJ ensimmJ isen vall:lnkumouk sellisen j:i ljent:im ismenetel m:in" '":llokLn":luksen" j:l /"arl/JOIII" /"arl -opin synnyn
yht:iaibisuuteen" Ta ideteoksen uusint:lInismenetelm:it ajoivat t:liteen k ri isi in,
joka on yh~i edelleen n;ikyviss:i taiteen erilaisten olomuotojen tuottamissa
""ongelmissa"" Taiteen kf'nUn pit i :llltono m ia-~ljanelun al"ulla suojella itse:iiin
lUntiess:un al"l"O,"altansa jJ asemJnsa uh3tuksi j:iljent;imismenetelmien ilm:unlUmisen johdosu (Benjamin 1989 1936" 1-17.) .\l usiikkiteoksen merkitysl:i on
uusint:lmismenetelmien ' "uoksi yh:i ' "Jikeampi m:Liritelb kontekstis!aan riippumallom:l ksi j:l pysydksi " silLi :Einitteess:i korostuu merk itysten sitoutumattomuus sih"eltil jiin j:l muusikon inlelllioihin" Teoksen merk ityksi:i on kuu l ijoiden"
muusikoiden ja sil\"elt ii jien d li."l\;'n muul!\.l11eiden nl!:lsuhteiden luoksi yh;i
\'aikeampaJ palauttaa tekijöiden intelllioihin di :lr"l'elu ih in si it;!' mit;i s;ivelliij;i
nuotti!-;u\"aa kirjoillaessaan t.li muusikko partituuria soill3essa:1I1 "tarkoitti""
Konsen t i.~ali1le ja :i:in itteelle on yhteisl il muusikoiden ja kuulijoiden erottam inen toisistaan" mik:! tosin t:tpahtuu n:[iss:[ kahdessa tilanteessa eri t:1\'oill:1.
Konserttisali ti lan:1 pit;i:i kuulijat '"arsin seldsti eri!!:Ein llluusikois1:l" lllutta he
o\"at kuitenkin K:likk i samaSS:l tibss:l k esken:i:ln" A:ln itt('('ssi[ muusikon erilIisyys suhteessa kuuli joihin korostuu " R:lCliota tai leledsiO!:l kuunneh:lessa u i
katsottaessa tila ja aika eidt picb muusikko:! ja kuulijaa yhdes~d" H uilisti i\"likael
HelaSl"uo on !-;u, "annut Ut:i tiLmnf'lla sanomalla" ett:i ""Iii!:inin:imiseen liillYY ajallinen kauhuku,:l. K o~ka musi ikki on luonteeltaan sidott u "nyt" -hetkeell, se on
seuraavana hetk en;l jo I"ii:ir:iss:l paikassa v:[:ir:[:[n aikaan" johon se kui tenkin
j:ihmelet:Ein"" (He!:ls\"uo !9<)5" 142" ) A:initteen muodossa olevassa lHusiikissa
Illlee konserttit ibnteeseen \"enauuna seh"emmin esille se" ett:] tekij:it - s:[\'elt:l·
j:it ja muusikot - ei\":it \"oi kontrolloida "\"iestiens;i" sis;i1töP eib niiden peri llemenon t:lP:l:1. He eidt koskaan saa l iet;l:l" missii" m illoin ja miten heicEin tek em:Lins:i musiikkia !-;uunnellaan" A:inite ei sido muusikkoa ja kuulijaa yh teen ja
samaan aik:un" p:tikk:un ja merk itykseen " !\lusiikk ia ;iiinilleenii ei en;i:l ole
sic!ot1u Hebs\"uon m:linitsema~ln yh teen ainoaan """nyt" ·hetkeen""
Konsernisalissa yhteiseksi koettu :lika ja tila mahdollist:l ' ":lI aj:lluksen yhteisest:i kokemuksesta " esteellö må~t:i "kommunikaation" ja "viestin" kul kemisesta
s:[ve!t:ijien " muusikoiden j;1 yleisön l"iililb" ?i.:lnitteen esityskontekst it ovat s:ivel·
t:ijiln ja muusikon kon trollin UIOl1Ulll:l11omissa" .\lusiikin merkitvbet muoclostUV:ll erilaisissa konteksteiss:t sij:tilSe'"ien kuuli jOiden " muusikoiden ja s:ive!t:i·
jien v:i1isess:l vuoropuht:lussa eidlki ~"ksisuuntaisessa kommun ikaatioketjussa
Rich:ml Leppert ja Sus:lI1 .\ lcCla ry 0987. x\"i-x\"ij) O\"at todenneet, eli ii jos
musiikin :Ijatelban Ole\":ll) m uUSta yhteisk unn:lst:l autonominen s,ureke" ni in ne
teknologi:n" jOtka tuottal":n j:l uu<!elleemuOI1:l\":l1 :[:[nt:i. sek:i myös ne instituutiot" jotka p:i:itt:i\":it mit:i m usiik k ia esitet:i:in ja julkaistaan" pysydt n:i kym:i ttömin:i Teknologioiden ja instituutioiden aj:uelb:ll) autonomi:l -:lj:lttelun mukaisest i ai noastaan ole\",tn keinoja" joiden avu l la sil\"elUj:in subjektius p:i:isee
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yhteyteen kuulijan subjektiuden k;lnS$a. S:iyelt:ijiin j:1 kuulij:1n v:ilinen mystinen
yhteys kiiy mahdollomaksi sillo in, kun alel:1:1I1 poht ia niit:i prosesseja, jotka
tuottavat merkityksi:i. (Ibic!.)
Ä:iniueel tekidl näky'·:iksi auto no misen mllsiikkik:isityksen mukaisen
Illusiikin tekemisen. esittämisen ja kuuntelemisen t:I" :1Il kOl1slnlktiivisuuden.
Konsemisaliss;t hiljaa 1);likoill:l:1I1 iSILI\':lI kuulijat toteull;I\·:1l (>riislii kuuntelemisen tapaa. joka on syntynyt lieZl'ssii hislOrbllisessa tibmee.jSa fielZ)'ibil/ tarpeisiin. }\:initteet OSOill:I\·:1l tiillliin IUOl1nollistetull Illusiikin kuuntelemisen ja
tekemisen t:lv:ln ep:iluonnollisullden. Sibelius-kilpailussa niihtiin paljo n vai"aa.
jotta muut musiikkik:isilykset ei,·iit pii:isseet horjulI:1m:1an :lutonomista Illllsiikkikiisilystii.
Äiinite tUOllaa \'tulistille ja musiikille erilaisen identiteetin kuin konserttisali.
Se aiheullaa ongelmia suhteessa konsertt isalivalvontaan teb:miilEi n:ikyviiksi
musiik in merk il yk sena ntoprosessl:ja ja k yseenal:l ist;lma Ila autonom i:1-a j:llle 111:1.
Viulisti ei l'".ldio5S<l j:1 tele,·isioss:1 ymndrrä. s:iilytii eik:i siirr:i sih·eltiijiin tahtoa
eteenp:iin musiikki:! ,·astaanott:1,·ille kuulijoille s:nl"l:-Ilb ta'·:1 b kuin kOllsentiS3lissa , Äiinjuees~i viulisti :lseUUll , 'uofopuheluull sii,'ehiijiin ja kuulij:11l k:lnssao Yksisuumainen kommunikaatio muuuuu merkityksenamoprosessiksi. johon
osallislll"at sek:; kuulija. muusikko en:i s:i\·elt:ijii. Kenoma l b. enii ainoastaan
konserttis;llissa esiin!y";i \·iulisti on oike:1 \·iulisti. media belsi :Wnineiden
aiheu(!;lman mllrtum;11l autonomiseen k:i s i(~'kseen musiikista ja sit:i soinavist;1
viulisteista .

JÄRJESTYS
ROlldossa ( 9.11.95) tiedoteUiin Sibelius-kilp:lilun :l lkamisesta otsikolb ··Viulistit
paremmuusj:i rjestykseen··. joss:1 kiteytyi k oko tap:lhtllm:m perusielea . L~'hyesli
s:mOllun:1 kilp:lilussa o li kysymys juuri siitä. ett:i \'illlistit p:mliin paremrnllllsj:irjestykseen, jOlla kilpailun ' ·OiU;lj:1 s:t:niin seh·ille. J:innittil\'in hetki kilp:1iluss:1
oli ensimmiiisen palkinnon s:I:ljan julkistaminen. joka lopetti seb kilp:lilijoit:1
ellii yleisö:i koko tapahlllman aj;1tl pi inanneen pnnitybell (Delä -S/l oJ)/(!1I
SOI/Ollulf .W. II .95b). nm:inkertai sess:1 Sibeliu s- kilpailu s~:l ensimmiiisen
palkinnon saajan löytyminen oli erit y i s~n I~irke:i:i. sil W edellisessii. , 'uonn:\ 1990
kiiydyssii kilpailuss:\ ensimmiiist:i p:l lkintoa ei j:lettu bink.t:m. :-\iinp:i n yt
-[yHeisesli uskottiin [--1. ellii tllomaristo anta:1 kaikki palkintonsa eiki aiheul:1
sam:mbista pettymys tii kuin viisi vUOtt:1 sitten, jolloin ykkö5tib:1 ei annettu
b ink:lan·· (STI" 1.12.95; .\)'l!lpiiidi 10.11.95: A:-16-·n.
~lyösk:iiin palkinnon jakamist;1 lISe:lmman kilpailij:ln kesken ei pideuy l oi"0Il:l\"an:1 l'"J.tkaisllna ~'leisön. kilp:\ilu -org:miS:l:nion eiki kilp:lilijoiden kannalt:l:
"Jos kilpailu,·o ino jaet:lan. se on tappio kumpaisellekin \·o il1 ~.jalle . Jos ensimmiiiselle sij:llIe ei lainkaan ket:i:ln "alila . koko touhust:1 on ' ·::':lra5S:1 tulla lras-
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ko.·· (Dell/ari 30.11.199S: k:-. myös II 30.11.9Sb.) Helsil/gil/ Sal/omiel/ 00.1 1.
9Sg) mukaan "[klilpailun lI:ikon:JnHls ('i k('stiiisi sit:i. ell:i \'oinaj:l:l ei t:l:lskaan
pystytt:ii..,i nim(':illl:Ein"
Vaikka mediatt:Kstit ihnoinh·:ltk in \'arsin seh':isti sen. en:i dulistien parelllrllulIsj:irjestykseen pallt"millt:ll on Sibelius-kilpailuss:l \·:ihtiimiinömyys. :lsi;l ei
kuitenkaan kokonaisuudess:lan ollut n:iin yksinkertainen. T;l iteen j:l kilpailun
\':ililb \':lllitsi t:is:;,;ikin suhtet:~s:.1 SO\'illal113lo n ristiriita.
-On m:lhdoton :lj:IIU!). dl:! mu"iikiss:1 \oil'li~iin kilp:lilb niin k\lin
l"rheilu":1 kilp:lilu on k:lik ... n 1:I\·oile . .\Iusiikiss:\
kllk:l:ln ei kilp:lil .... dld ole :liI':111 pakko. Ei ain:lk:i:m kuk:i:m sell:l inen.
jolb on riiu;i\";bti töit:\.
-On ti ... tr~ti hdppo ,,:mo:!. ell:i kilpailut O\":lt hin'eil:i eib kukaan
wr\"i tse niil;i J:l io~ niihin Illenni;iin \'erenm:lkll SUU";;:I. kilp:\illII o\":nkin
lll:t:tilm:lnloplIn mt'ininkm.
-Toisaalla kilpailut :11l1:l\·:1t ioktiselle mahdolli'uuden närt@; mihin
Pyslyy Kilp:lilul o\"al ar\"okk:lila. jos nih,;i ~:I:I\':I\ rohbisu:1 selhiset
ihmisel. joIka "it:i tanil--e\":n. (/lf 19.11 19951>.)
urheilukilp:l il ui~:.,:1.

YIJ;i ole\';I55a sit;l;llissa puhuu pianisti Olli :'\Iustono.::n. "m('S({Iri ilmal/ isoja

kisoja" (ibiel.). jonka puhe risteilee ristiriitaisesti j:irjestykseen panemisen dltt:inliittömyyden ja m:lhdonomuuden \·:ililb. Kil]Xlilu on :'\ ]lIstosen mukaan \':iltUim:itön paha. musiikkiin kuulumaton ominaisuus. Vaikka mllusikot kilpailisivatk in ainoastaan pakon edess;i. kilpailemisen pakko on Sllom:tb isessa lllusiikkiopp ibitosj:irjestelm:iss:i olenn:linen osa musi ikinharr:tst:ljien eUm:i;i jo alusta
Whtien. Tuskin edes kaikkein pienimndl täm:in j:irjeslelm:in jiisenel. jotb \':Inhempiens..1. :l.\·ulb yriUiidt piiiistii oS:lksi \':IU\':IIl1Usk:!rib isten \'aliuua joukko:l,
siiiistydt t:iysin kilpailemi$en iclt'a!t;I .
.\ Iustonenkin myömil:1 A(lII//llebdell (ibid.) jtJlun lopussa kilpailun \':iiijiiiirn:ittörnyyden musiikkiel:im:iss:i.
Onko kilp:liluill ... "aihloehto:l?
-Kilpailu on ~' bi melodi. ioll:l joillekin :llltl!.:t'l;ltl li1:thlluS ia k:l1SOt:l:ll1.
miten hejc!iin ~iir>en";i bnt:I\':lI .\!.;Iodi ,'oi"i 011:1 10inenkin. ":!ikb
:ITJXllllinen. mllll:1 ""hkil kilp:lilu on kllilenkin sitii 11lidekkii:iIllPi.
-Kilp:liluit.1 "oilai~iin Ixhmenl:i:; i:l j;irie'lilil I";lhiin loisd!:l t:I\·;llb.
:-.rUlI:I ylei~ön kiinno'lll~ ':I:III:1isi k:K!OI:1. Ei 'ek:i:in eni!i; \':lst:I:\
tarkoitll!>taan. Sille ei "oid:1 llIil;!:in. eu;i kilp:lilllt kiinno:-t:I\':1l yleisö:i.
:'\lusiikkieEim:inkin täytyy tyytyii kilpailujen iiiriestämiseen siit;i huoli111;l\la. eUä j:irjestykseen paneminen ei so,'i taiteeseen. Vaikka ,\ l ustonen myöntii:i sen. en:i kilp:tilujen j:irjest:iminen on dlttiimiitölll:L h:in ei niie kilp;liluja
viiluiilll:ittöminii lapahtumina muusikoiden kannalta .

~lustosen

puheessa muu-

sikot ja musiikki seki kilpailu pidet:i:in toisistaan erill:t:in. :\ lusiikkik ilpa iluja j:irjestet:i~in siksi. elt;i yleisö on kiinnostunut niist;!.
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I\ilp;liluill:l luod:l:m illuusio myfu ~iil:i. dl:! joku on lobl;l p:lrelllpi
muusikko ja t:liteilij:1. \'aikk:t t."ih:l1l kuklan \'ak,wi',,:lan \'iii1i l, eu:! tietyn
1Jt.'nLSt:lSOn j;i!kt."l'n t:liteilii:lt \'oid:I:l11 mink:!:inl:li,in iiirkt."\'in lJt.'nlstdn
aSctl;t;t paremmllusjiir;eslyksecl1, \ ' illl llI1 Soito~t : 1 d ,,:la korkt."l shyppyii l:1 i
pik1iuoksua,
,\ Iuua sell:li..1;i on kil'a Idkkiii. .1:1 se on rld~ön Illidt."~t,i hY\'i!i!
\'iihdl'uii. Si)ui kilpailut 0\';11 niin ~uosiuuja , ([bid,)
Ajalll s siit:\. el1:[ hy\'ii[ taiteililoita ei \'oi asell:l:I j:irjeslykseen . on autonomisen
musiikkibsityksen mukainen, Arki p:i!\':i tllnkelllllll kilpa iluss:l taiteen alueelle
dul isticn
~'leisön

j:l rjestykset'n p:\nemiSt'n \ ':l:lteena,

I:lrpeisiin

srnnytet~'ksi

Paremllluusj:irjc~tys

nimetään

harhakud!elmaksi. Samall:l ta\'a)]a kuin edelU

sil eer:Hllss:1 Olli ,\ Iustosenkin pllheess:1. myös tiiss:i tekst iss:i uiteen iclentitet.-lIi
f':lke ntuu t:liteen ja urheilun v:iliselle erolle, Kun kilpail eminen m:i:irinyy
leikiksi. \ 'iihteeksi ja si is popul:lariklllnLlllriksi, taidemusiikin asema Taiteena
korostuu , V ill[lInsoill:ljien esitylL-.et ei\';it o le popul:l:lrikulttllurin :\[u('(:'lle
kuuhl\'ien urheilllsuorilllsten 1:I\'oin rnil:III:1\'iss:l : "1ll11siikkikilp:lilllssa ei mit:lta
senuej:i ei b

sek unlej:1. \ ':\:ln on kysymys mm. m:tku:Lsiois1:t j:1 SOi H:L j:l.~t:1

saadus1a lle nkilökoht:lisest:1 vaikuldmast:(' (Sipoon Sm/O Ill(1I B. 12,95b ),
~lrÖS Cio'-Iebdessii (1 -1,1 11995) \ 'iuJistien j;irieSl}'kseen panc.:misen ajateltiin
oJe\-an J;ibes mahdotonl:!, Siellä IOdeniin, en;i -I\'liido:n \'1l0de1 \';i!ein j;irjestel-

t;i\';i \'illlllkilpai[u on ar,ostetllimpi:1 k:lIls,a im';i! i:.i;1 musiikkikilpailujamme, jonk:L suorilllsten St."lI!':I:l1ninen on kiinnosta\':!:! l:it5illmpikon';l llt.-kin, sen \'err:1!1
hullulta lunluu n:iil:l 1:litoj:1 pisl:i:i j:irjestykseL·n", Popul:t:trikuhwuriin ennemminkin kuin taiteeksi m:iiirileltyyn kuluuurin alueeseen keskittr\-:in lehden!!
n;ikökulmast:t kilp:l iluun oS:llIisllI\'ien \'iulistien \'ilJiset 02'1'01 0\ ':11 ylll:i:ill;i mielenkiintoisia juuri siksi. o:lI:i niil :i ei \ 'oi h:I\':\it:1 Tois:I:IIt:1 la:l$ koko kilpailu k lli tenkin perustuu juuri eroille: kilpailijoiden \'äliJIe on keinolla ll'IiJJ:i h)'v:ins:i saata\'a aik:Lan eroja, jotka losin S:I:l\':1I olla m iten pieni:! tah;ms:1. Jos viu list ien \':\lisel erOI oli\':1l niin h iuksenhienoja j:l \'ai keast i h;t\':l il1;t\'issa kuin e<lelki on
kU\':lltll, ni in miten ne ylip;Eit:Wn \ 'oitiin h:l\';lila?
EddEi siteer::tl un Sipool/ SOl/omiel/ (S,12,95b) llluk:Lan Illusiikkikilpailussa on
kysymys "m :tku:I s io i.~I:1 j:1 SOilt:lj:1SI:1 s:l:tdust:t henkiläkoht:tisest ,1 \'a ikute!m:lsta",
Ne erot. joila "tätsiutllpikonaiset" kuulijat eidl \ 'iulistien esityksissii kuule ,
LUUUIIU\,;1\ n:ik~'\'iksi j:1 h:I\':\in:l\'iksi \':Iin, jos ne h:t\':litsee jOkL , jolla on erOllclun Il'kemiseen l:ln'ill:I\-a m:l ku (]30urdieu 1998, 20), Viulist ien p:l remmuusj:ir-

jestykseen p:memisL'n td;ee \':I ikeaksi se, el1:i !1l:lku on :llyaam:lton, k:lsil1:i111:itön j:1 S:tttu111:lI1\'arainen :Isia , Pekka Kuusisto kertoi bhteneens:i Sibelius-kilpailuun

22

Cil.l"/l'!;1i on P'!r"";lkr!lllnene,~:i ~u,'mal.li",-'~<a kallpUn.\lI',a ilm,,'lp,i Ilmaisjakduldl!i,
j"nka kohderyhmilnii O\a l k.l l1plll1J.(I";1 "'\)\011 tl'l"ii-n'Olia; 1 nuor<'l ;,ikul,<,t
(puhcllnh·~kllsldll
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p:Uloillli1l,'ja

1'<'1r! ~uho""n

""n"'1 26_(,-!OOOI_

sillä mido:lI:i. eU;! mi!;!;ln d \-oi :m':11:l eluk;[lt"o:n. Kilp:lilu:'S:1 \-oi IUlla
lurp;l;m k:i.~i[(iim;!uöm;iIEi 1;1\';111a maku:lsioi<lt"n \·uoksi.
S;lm;I$I:1 srY~I:1 l\uUSiSIO kulSuu jo t"luk:ito:o:n luloslo:n julkisl;lI11isl;!
";!rvonn:!ksi"
Tuonl;lriSIO on IOsin ~;I;!lllU l:iss:i kih'asS:l po:lkkiW kiiloSl:l. mUlIa
l;iytyy nluist:la. 0:\(;1 kilp:likmmo: m:!kuasiobu . ;\!usiikki d ok urheilua.
l.oist:l\·;!kin \'iu lbli \'oi olla midlyu:im:in:l IU0I11:lrdl:1 Ill:!kuasioi{kn
IlJobi. (HS 29.1 1.9;<.1.)
Teksti ilmaisee \'aI1l'an ristiriidan
prjestyksen aj;nelb;1O kilp:l iluss;1
l1lakll~lrvosteJmien perusteell:l

siin~i.

miten \'iulistien \':ilisen paremmuus-

synt~T;i n .

Y]\I:i:lll:i kilpailun tulos syntyy

Toisaalta kuitenkin m;lkuun liiuY\'len ;tsioiden

ulkopuolella on olemassa sellai nen i:irjest)'s. ionb pt:rusteella \'oicban v:htt:!:!
jonkun ole\'Jn " I ois\;l\'~l \'i,lIisti" Tuomarit. joiden teht:1I':[I1:[ kilpai l ijoiden prjestykseen paneminen on. ei\':il \'oi laiuaa \ 'iu li slei~t j:irjeslykseen maun ulkopuolisten kriteerien lx:rusteella. sill:i uideua - j:illeen erotuksena urheilusl!! arvioidaan ni11lenom;lan 111;11,111 ;Iyulla. ;\'l:Jkuun perustu\'an viulistien j:irjeslyksen erolta;1 toisest;1 Kuu siston 11lainiISe11l:J.S(:J. j:irjeslyksest:i maun ;ln'a;II11;l1Iok:isitt:i1ll;iuöm~l"s

muus.

ja s:l1Ium;uW;lr:lisuus . .\Iaku on tekstin muka:1Il yksi-

I?ist:i ja subjektii\'ista sullleeSS;l objektiil'iseen :Ir\'iointiin peruslu\'aan j:irjestykseen. !:I Taiteen ja kilp:lillln \':ililb \'allitsee \;iss:i!dn suhteeSS:l SO\'ittamalOn risliriit;l: taiteen tekij:!1 ja h(:ietin esitrksens:! 01 ';1\ arkip:[i\':iisen j:[rjeslykseen
IXlnemiscn ulotlUmatl onl i s~a.
]\'l usiikkikilpailulle löytyi Sibe lius-kilpai lun yhtt'ydess:i myös p uolestapuhujia. Kilpailun ja laileen yhl eensopil'uul een kohdistu\';n ep:iil)'t n;iluiin 5(/1011
Sel/d/ll/

Sallomiell ( 2.12.9;a ) p:i:iki rjoiluksessa kilpailut;lpahtumaa häiritsev;i n:i

:Isiana.
Toinen :ISi:l. ikui,uu' ~lbino:n. on pohdinw siil:!. kuinka niin j:llos5:l
I:ltiss;! kuin \'iulun'>OiIOss;! \"oi<b:1Il kilpailla . T!III;! ken;l;l ei onneksi
t;imänkahainen kesku:-.tdu h!iirinnyt kilpailua ain:!ka;!tl julkisulllL"en ;Isli.
Oli myös onni. dtii (UOl1lari<;lO löysi \·Oitt:lj:l11. \ ';I1'sin us.::in by niin.
('lld niiiss:i kuhtuuripuolo:n kilpailuiss:1 löydet:i lopullbt:! voilt:!ta;! . ·r;tllöin
koko kisan luonno: I:Jtistuu: taS;!p:iis\"}'s d 01<: mik;i;in \':Ihti kulu llUrilkka:ln.
]\liksi erojen tekeminen kulttuurissa. t:lileeSS;1 ja Illusi ikissakin on parempi
\';Iihtoehlo kuin erol h:ii\Ttt:iI·j . l;l1ist:l\'a -t:tsap:iisyys"? Ja miksi erojen tekemist:! pidet;iJn I1msiikiss;t myös mahdottomana? \ 'aSlaus n;iihin kysymyksiin

U

Ri~I,riil:! ~ubi... klii\"bulld"'ll l'! oI)", klll\';""'11 l:!il" ... n ;u-... ·ioimbcn \':ilill~ juonl:l:! illurt'ns:J kall:lS
t,imimakkn h"u;ri:lan Ik~. ('~i11l. Kanlin A17"05I1'{,,},:)"/:1"'I kI·i/Ukkl). Dahthalls (1989. 246)
hUOIlJ:!UI\:':I. <.:11;i jo 1.'IOI)·1I1\1.1lb k;bilrs mJlISI;' rksilotli ..... n:; :lskll1;! oli \·'Urink;isilrS. silti;
lIIakU~","O"1<.:lm"l OI'al nin:, olk..,1 ." idllk~i,s;' ryhm:i;in. so~i;,:,ti~t-.::n k<.:rrosllIlll;I:Ill. l l.lokb:!n
lai bns~an . •\1:1\111 k~i.inl.... tt:i on h,incn mielcslHn sell';l ~o~i:I:,lincn lehläl":i; se pilää
rh1,i,i!t;i ryhm:in kC>Q,,~'l ja 10;,,:!:ll1n erOIl:!a sen muiSla. Ohid.)
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löytyy selbisist:l mediateksteist:i. ioiss:l musiikin ja ki l pailun Y1dist:imistii pidettiin myönteisen:i :lsian:l.
AO/JIII/C'bdesså (!9. 11.95b) todelliin kilp:lilujen ole\·an suosilluja siksi. ell:i
ne O\'at yleisön mieleSI:i hyd:i \·iihdell;i. \·iihteelliset piineel O\·al laidem usiikin
kannalta o ngelm;lll isi:l. silEi sen identiteelli r.lkentuu pitkihi juuri populaarin ia
taiteen \·;iliselle erolle. Sibelius-ki lpailun aj:ntelerninen viihteer_:i asell:l:! kyseenal:liseksi autonomisen rnu siikkikiisit yksen muk:t isen kuuntelemisen t:IVall.

Po pub:lrimusiiki lle tyypillinen k uuntelemisen lapa nimitt:iin rikkoo eriist;i 1:lidemusiiki n k uuntelemisen I:irkeimmist:i kiyt:innöisl:i. jonka mukaan kuulij:ln
tulee itsekseen keskilly:i musiikkiteokseen esteettisen:i objektina (ks. Dahlhaus
1989. 3 14-3 1;). Sibelius-kilp:lil u \·iihleen:i korOSI:l;1 I:l lxlhtum:ln ·ul kotllUsiikillisia · piineit:i j:l vie yleisön huomion pois ·itse· musiikist:l.
kisit ys musiikkikilpailust:l yleisön \·iihdyn:imisen:i \·ih jaa myös tapahwm:11l
yhteyksist:i talouseUm:i;in. Vaikk:t vi ime vuosik ymmenit);i t:lide ylip:i:it:i:!n j:1
t:lidemusiikki sen os.:m:l o n Suomessa seh·iist i entiSl 3 tiukemmin sidolIu rn:l rkkinal:1[ouclen periaatteisiin ja talousebmään ( ks. esim. Absuuta ri [999. 14314·4). niin taidemusi ikin \·ier.lst:l\"a suhde rJ haan ja talouteen on yh:i tosiasia.
T:liteen ja popu la:l rin ero on usein miiiirilelry nimenomaa n sen perusteella. milI:linen suhde 11:iill:i bhdeli:t ku lullurin alueella on r;lh:lan j:l t:llou se l:im;Ein.~j
Poplll:t:lrikulttuurin tehtiidn:i o n ,·iihdytUiminen. josta sen kllllltt:lj:tl joutllvat
m:l ksamaan. Taidemusiikkikuhtullrill:l puolestaan on sel\·:i pyrkimys o lla pysytl ele\·in;I;[ n buemp:tn:l ~l hasta ja talousel;i mistä. iOiden ei autonomisen Illusiikkikisityksen mubisesti ·lIlkonlllsiikillisiksi" mä:iriny\"in:i asioina pitiiisi p;i;is1ä
1lliiiirinelem:i:in musiikkia . sen tl:k~mist;i j:l kUlIntelemist:l.

Tuomarit järjestyksen tekijöinä
Si b elills- kilpailuss:l \·iulistien p rjesl~·kseen p:lIlemisen te!lI;h·:i l:tnkesi
ensisij:l isesti tllornarisl olle.1"" Tuomareiden tehtiid ei o ·lut miell}'lIii\"ä.
Toimitt:lj:l Ee\·a H in·ensalo kenoi (STr 30.11.95) ;i iti nsj . \·i ulisti Anj:l
Ignatiuksen luopu11een tuomarin teht;i \·ist:i oltuaan mukan:l kahdessa Sibeliuskilp:lilllssa Svvn:i oli se. ell:i ··I hl:in ei kestJnyt p:mna pt:rsoomllisuuksia
p:lremmullsprkstykseen··. 16 ~ledi:tSS :l kerrot tiin. ett;i t:lideki llxliluien tllom:lrisl ol 0 \ ·:11 monin t:l\·oin p:lhamaineisi:l: niiden j:iSl.;'nel p:t1kilse\·at k:tltaisi:t:tn.

1j

2;

\'opulJ~nkuluuunn tUOIt..,i .. t.lIlllll..,n 011 ..,rj .. Fnll1kfut111l koulukunn'l11 k.."k""','l.; knuikl11
ailwhla . .\t :\~ ,:,k\llnuurin :,j:lldllln ok'·;'n ..,r'H klllllulIrik'ol ,'uulkn k<,hld'I:'
m:,rkkin:ll:douden lUO{:lIllopro,..,,,i~~:,. iok :! C,I;I:; knil1"en :'i"tlctun 1" JXll inti .. cn
\"~ ..I"rinn;11l
Kilp"ilun \ ·inllli",n lUom:m,ton Ii":ik" kilp.!ilu,...! teki'.!1 IllcdLm Ill'jk~~n lyol."m myö>
k:ik" " ·~rjoIuol1l"r;'I()"J- IG:r) 1;1; -' ·arjor"'lli,,' 15"0'11<'1/ A·"m/(>/1I; 1- .1 1.951· lOUmna~1l ~,

r 1cbö.

!6
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~1ielenkllnu".,,:. on. ell;i l~n:II'u' ,·,.II'\iOlllUI \·;"h.,.I1..,n ....,lUolanoo \·,,:m{l<',SQOl/aI!iSIlIlk5ia.
1'''''''''>Ull.dtN'U' on "Ulutb 1'1\ .IIt.1 kuin mak" rk'iloth",nJ cnl,I<'1..1.hn;; llIilall~\·\ltId...·n Itlolb
puokn ~'I'"I .....'\~' :"ia.

"politikoival. nukkuval. laskelmoi\';!t ja ont useimmiten t:iysin :trVaamal1omia".
iI'l usiikkikilpailujen tuomarei ta kerrottiin haukutun jopa "krim in:u leiksi ", jonka
vuoksi "ljJuryjen j:isenibi on k i n o llut yh:i \'aikeampaa saada arvostenuja
ta itei lijoita " (Af 19,11.95b,)
Tuomaristo

edust ~la

yht:i:ilt:i :lsiantuntemusta. jon k a avulla viu list it saadaan

:lsetettU:l yleisön hanaasti odottamaan j:irjestykseen, ja toisaalta roistojoukkoa ,
joka tekee li kaisen, autonomisen musiikkibsityksen bnn:llta 'itse' musiikin
periaatte iden vastaisen työn ki lpailussa Tuonureiclen lyön o ikeutusta ja moraalia krilisoiv:l puhe p it:U osaltaan kilpai lullisel piirteet pois musiikin alueelta,
Va ikka viulistien j:irjestykseen panem inen on k in kilpailussa v:iltt:ill1:itön tosiasia, se pyritä:in rajaamaan t:trkasti si lle kuulu\'alle :t1ueelle FI pit:im:i:in siellä.
Viulistien j:irjestykseen jXlnem isen vdlttim;ittömyydes!:i ja lluhdottomuudes!a puhuttiin ja k irjoitelliin Sibelius-ki lpailun yhteydess:i melko pa ljon, kun
1:l:lS järjestykseen panemisen perusteista k eskustelemiselle oli tyypi llisl:i \':lil0n:t isuus. Tuomarit eiv:i t tapahlllman aikana s:l:lneet "keskustella kilpailusta
ulkopuolisten. eiv:i tb edes toistensa kanssa" (Lä llsil1äyfä 26.11. 1995; ks, m yös

Nhf 22.11.95). Vai tonaisuus jatkui myös tulosten julkist:Hllisen jälkeen, Sa nomalehdissii (1-15 1.12,95d: TS 2,12,95a) kerrOlli in . miten 10imil1ajal yril1iv;it saada
tuom:lreilt:l perustelu iU dulistien sijo illurnisesta ki lpailussa, Toimittajat joutuivat

pen:i:imisest:i:in

huoli m alta

tyytym;ian

\ 'arsi n

'Tuolllaristo ei halunnut kertoa mit;i:in yksi!yiskoh!i:l

niukkoihin

lietoihin:

~i:inestyksestään,

Ne ovat

IlI rhi:1. lopputulos puhuu puolest:lan, sanol\':tt tuomarit." (KOIll'O ft/l1 Sal/Oll/cl 1
2.12 ,95.)
Viulistien

p:lrem11)uusj~irj est yksen

arvioimisen perusteiden lis:i ksi koko tuo-

mariston Iyöskentelyprosessi kieclottiin sabper:ii syyden verhoon, Seuraavassa
l oi mitta ja

.A.inomaija

Pennanen

kysyy

televisiolu:lslatteluss:l

tuomariston

puheenjohtaja Au lis Salliselta tieloj:l tuol1l:triston työskentelytavoista ,
A,I': illit;\ tuo ;\;\nestrs t:lrkoittaa tark:llleen otlaen eI iok:linen
!:liU:l:l om:n suosikkins:l j:l
A.5, .luu ~e on tietysti 1';\11:in nyt monimlllkasemp:l:l etU t:issii on :lik:i
hank:ila $t'littiiii kosk:i kosk:i meilU on nyt tibnne sellainen etti\ meillii on
kolmella juryn j:isenellä oppilas tlnalislien joukossa j:l j:l iuryn siUnnöt
m:Eidiiviit elti ellii he d\-iit S;l;l iiiinest:iii omi;l oppilait:l:m Fl siilii syyst:i
t:Ei iiiinestysmetodi on nyt hiukan hiuk:m 1l10nill1utk:!sempi IllUI silEi nyt
ehkii emme viisyt:i kuuntelijoit:l mun:l se on ih:m hrl':i systeemi. (1\"1415. )
iiirje~tybeen

TUOI11:ll'iSlOn u lkopuolisest:l n:ikökulmasta tarbsteltuna :Einestysmeneuely
ei n~iyt:i k ovin mon imutkaiselta. Kä ytöss:i oli ensinull:i ist:i kerta:l k ilpai lun hisIOrias~a nime:imismenettely, joka toimi seu r:t:t\':t11:t l:t\'all:t:

Ensimmäben eriin p:Eitynyii iobinen juryn jiisen nimeii;! o mien
mlliSl i inp;mojen~a perusteella 20 kilp:lili jaa, joit:t ehdott:l:l loiseen eriiiin.
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Loppukih-:m bhdek~:m O:;;l1)on;lj:I:1 \':llit:J:Jll ~:11ll:I!I:1 Illt:'nctldy!l:j.
!bj:\!:lIXlllkset hoiclt:'[:wn Ib:Hi:int:'Styksin. LOPPlIkilpailllll p:i:itytty:i
;i;in"'SI<:1;i;in jobisest:1 p:!lkimosij:1St:1 eribet:'ll. (}.;o/e/"O 18. J 1.95: ks. myös
I-I/)/ 22. 1 / .95_)
~!iksi

Sallinen ei kenonu! 1lL011l:lriston rnenettelY!:\\·:lst:l. kun h:ine!tä sit:i
pyydett iin? Ja miksi tuomaristo anloi Iyöskentelyst:i:in rlip:i~it:i:in niukasti lietO;l!
Tuoniariston aJ"\ustelllJX'nl:.leiden j:1 loimintat:lpojen ~ll:lSS:l pit:inlisen a\"\lll;l
kilpailullisulldelle \':H:lltiin Sibelills-k ilp:l ilussa 0111;1 alut;.'ens;l. Kilp:lilun ja sen
myöt:i j:irjestykseen p;merni:.l,;'n \':iln:indttörnyys losin myönnl..'t;iän, muna järjestyksen penlsteist:i keskustekrniselle annetaan !lu.-·<liass:l vain \"jh:in tilaa ja
aik:t:l. Kilpailu pysyy n:iin poissa huomion keskipi steesl:i niin hyvin kuin se kilIXliluksi nimet)'ss:i tapahlll!ll:lssa on mahdollista. jolloin tuomariston huomio
kiinninyy 'itse' musiikkiin.
Sanomaleht ien loimitt:ljat pohti\':n jutuissaan '\dkonlllsiikillisten' asioiden
osuutta tuomariston :lJ"\·ioinneiss:1. Eritrisenj ongelman:1 pidettiin soittimen
OSllUtta esi t ykse~i. Aulis S:llIiSI:.'n mukaan soiniml:'lIa on \':tikulUst:l siihen. milbise!ta esitys kuulost:l:i.
A.P.' Q\':\[ko kilp:lilij:iI erialyoisess:l ;Iselll;l";\ kun ~'k~i ~oil[:la
$tr:Jdh':triubdb [oin",n GU:trn~rill:l ja kolmh ~ibfil:\ alikolb:A.$., 1\"0 jllU m:i sik"rila;nikkoa ~idEl 00 J..:\·ll:i \'kl:i n:ihny 1- -J m1ll1:l se
on sd \;i:i ",uii OI':uh:1Il nt:' in~(nllllt:'mit 1, ,J eriaryobi:l. Insltllllwnui \'aiJ..:UIl:l:l tOki IllUU:l lilYlY)" mui,[:!:! 1- ,] ~Il:i t:'i se nYI pdkhtHn ok
inSlrllm~nni kylW t1lyöskin 'OiIlO!:lp:t 1, ,] \'oi t1lt:'rkitli jo~ d nyt ylll:i
p:lljon kuin instrtlt1lt:'nni muu:1 kuitenkin hyvin p:lljon IlllU emlllt:'h;ln me
\'oi mi!:iiin time [~i:lsi:lll~ 1- -] euii niiin on, ([\",[8- 19. )

SoiHimen osuus siin:L milt:[ esilYs kuulOSlaa. on kiuS:lllinen losbsb.
Lausunnon lopusta käy ilmi toi\"t~ siitä. enj "iulu ei \"aikuH;iisi siihen. mih:i esit)'s kuuloslaa. Sallisen teJe\"isioh:tasl:lIIelun lisäksi tlluut:lInisS:l muissakin
lllt:di:l1eksteiss:i

rn~'önllel;iiill

\'iuJun distim:itön

\'aikutus esitykseen

crs

26,1 1.95b: AI 21 11.95: ;II 25.1 1.95).
il l yös p~iim'aSI:lisell:1 k:isitykselb oli om:lI kann~lIt:tj:Jnsa. Pekka Kuusisto ei
ollut huolissaan soitt imensa O~lllldesla omien esitystens:i ardoinnissa. s ill~i
h:inen muk:l:msa p:llkinlosij:i1 ratkaistiin -toisin kuin urheiluss:1 - Illuiden asioiden kuin \';ilineiden perusteella: - Tuolllarit tunte\':il \' julut ja o~a:i\':1t :lIYioi<la
kilp:iiJijoi ta pelk;ist:i:in suorituk"en l:>I:'nlsteella_ \'iulukilpaiJu ei Ollneksi ole ":ili,
neurhl.'ilu:i:- ( HS 29. 11,95d.) I ~aac Slernin muk:Jan soitin on hy\":ille mUlIsikolJe yhdentekevä, H:inen lllielest:i:in "hydn Yiulistin tunnistaa loppujen lopuksi
\'arsin helposti. -Hyv:i "iulisti ei soita "iuJua H:in soittaa musiikki:i!'" (J IS

27.1 1.95a.)
Vaikka soinimen \'aikutuksesta esityksiin ki ydyss~i keskustelussa ei piWclYItybän yksimieliseen 10PP\ltuJokseen, se on mielenkiintoinen :!ihe musiikin ja

56

sen ulkopuolelle sul jettu jen :!sioiden \':ilisen l"rOn m;i;irittelyn kannalta . Siit:i
huolimatta, ett:i ki lpailuss:t kuullut musiikkit."sitykset ol iva t tietysti mahdottomia
toteuttaa ilman soittimia. dllllljen kuitenkin jolbkin t;l\'alla n;ihtiin olevan esi tyksiin 'itse' musiikin ulkopllolelt;l vaikutt;l\'i:l teki jöit:i. Viulun ongelma l linen
asema kertoo itsepintaisesta pyrkimyksest:i saada soitujat IXtremmuusj:irjestykseen puht:!;!n musiikillisten :lsioiclen perusteella. ilman ell:i m itk:i:in musiikin
ulkopuoliset seikat l 'aikull:!ish';11 hei<tin ;lI"\"iointeihins:1. Tois:t,llta viulun ongelmallisuus osoitt:t:l

·i\.se·

musiik in

olemass:tolon

mahdottomuuden.

koska

musiikkia ei ole olem;tssa ilman niit:i SOil1illli:t. lailla sit;i soitetaan
'Ulkomusiik ill isten ' seikkojen
arvioimisessa pohti

1'ill"/lll

osuut1:l

\'iulistien

p:tremlllllusj;irjestyksen

S(lilomi$S{/ (30.11.95b) Osmo T:tpio Ibih;ib.

E!sit:\:\nkö \"iulukilp:lilulb p:lrh:lit:t \'iuliskia: Tuskin. kis;lll klutt:l haeta;ln
t:\h te:i. ioll:t t:iytet;i;ill konsernis:tlit kuuliioilla i:l levyfirmoien p:lnkkitilit
r:th:llla .
Finaalista pudonlld st:l \ '",n#in Ann:t 510ie\"'111:1 ei ollut "om:l,t"
tuom:tri:l [om,l;t opett:lj:!;] tuomaristossa ). IHn soini \';ilieriiss~i kerr;lss:l:1Il
erinolll;lisesti. mUU:1 Il:inel!:\ PlIUltllll yksi o lenn:linen :1\1.1. Slaje\':l d
nimi1t;i in nrsin:tiSCSli ole mik:i:in mullo\·:t. \.:t:1Il pikemmin kin ltloll:tisl:l .
öh köh. m:lalll sklm:tllia. n:\in bikella kohteli:lbuuddl:1 l-Linen
bri~!ll:tnS;t j:1 ulkon:\köns:i ei kub!ies möisi t:ll"fx.,<;;k~i.
\ ',tikkei mllsiikkibisnes \'arm:l:m ;li\';\l1 bpim:id:\nnyu:\ oleb:m. !ul<:"e
sell:lincnkin asia mieleen. en:i juryn :Wn es!~'ksbs:\ ja byl:\dkeskus!eluis5,l h:u::t;l:tn \arl1l:t:lIl paitsi par,lsl~ \·iulis(i;t. myös SOph':l:1 ,·oiua jaa.
Itlih~ib erOtl~t~l jutllSS;t:lIl soinot:lidon ja sen ulkopuoliset asia!. brisman ja
lllkon~lön toisistaan . ja dilt;l;l. elt;i l"iu l istei:l ei kilpailussa aseteta pareml11uusj~irjestykseen pelbn soiltotaidon perusteelb. Erinomaisen soiltotaidon osoitus

ei ole riilt~iv:i peruste h~'\';ille sijoiltllmiselle kilp:tiluss:L Sloje\':ln tapauksessa se
ei riill~inyt edes fin,uliin p;i;isyyn.

Kilp:lilll\'oillaj:m on oltava tuote. job myy

Illusiik k illl:lrkkinoilb hy,·in. Kiih:i[;i kertoo ulkomusiikillisten :lsioiden \'aikutt,lmisen tUOl11ariston

p:i~ilöksiin

m:i<bnn~'tt:i\':ln

Illusiikkibisnest:l. j\'lieluiten

mllsiikkikilpailllssa pit:iisi siis p~lrj:it~i puhtaan musi ikillisilla a\·uilb . mlltLl
IUih;lb kuitenk in ~llyelee . ett:i n:iin ei \ ' :l l tt;im:itt~i :li11:l l:t lXthclll.
Viulistien keskin;lisen IXlrenlllluusj:irjest\'ksen perusteista ei n:iiden j;irjestyst:i
koskevien lausumien perusteella saa tieto a. Seh':ki on ainoast:tan Sl:." ett:i
IXlrel11llluusj:irjest~ · ksl:.·n

m/lsiikiflisio eib

pit;iisi

mie luusti

synty:i

:ll"\"ioill1all:1

esitysten

musiikin ulkopu o lelle j;l;l\'i;i ansioita. Toisaalta kuitenkin

mediassa myönnet;i:in . etUi t:im:l ei ole mahdollista

Viul istien prjesl ykseen

paneminen ol i Sibdius-k illxlilusS:l kaiken kaikkiaan varsin ristiri ita inen ja
k iusallinen asia: se oli ylll:i:t ikaisesti seb v~illI:im:itönt:i etlii mahdoto nta. ·ltse·
musiikin alueelle, jolla prjestyksen teon pit~iisi tuom ariston asiantu ntemuksen
perusteella

tapahtua . ei

prjestykseen

p~melll in en

taiteen

peria:llleid en
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m ukaisesti kuu lu. Tois:I:IIt:1 \'i lllisl ien kesk in:iisen IXl remmuusp rjesl yksen
arvioimista ta pahtui k ilpailussa koko aj:m . Kertomalla j:irjestyksen perustei sta
mahdollisiml1l:m \':i h;in med iass:! uusinneni i n sit:i b sityst:i. ett;i taiteess:1
kil p:lileminen ja soillajien pare l11lml usi:irj es t~'k sen :IIYio im inen on 1ll:lhc!olOnta.
i\'lcdi:Hek stit ei\';it anna k ilpa ilun seuraajille juu rikaan \'in k kcp siiU. l11il b inen
esil}'s on hy"ii. Esitysten arvioinn in kriteeri t O\'at 'itse' Illusiikin kan nalta
rnielenk iinnOllomia . sill:i sen peri:I:llleiden mukaan jiirjestykseen paneminen on
m:l bdOlOnta.

MUSi l KKIESITYKSET
K:l iken ed el U s:ltlo tun pcrusted b o n seh·ii ii. en;i S i l~ liu s· k i l pa ilun keskiöss:i
oli m usiikk i. \'i ulistien esitykset. Ibeliossa ja tcl t:'dsioss:1 suuri osa ohjel ma·ajasta
t:i yu yikin juuri \'iulistien es it~'ks ist:i. K:likiss:1 medioissa myös p u hutti in ja
kirjo itett iin esityksist:i. \':likk:1 \':Irsin:tiset musii k kian'o sl elut julkaistiin perinteen
mukaan s:lnom:l lehdistöss:i . ;\ Iusiik ista kirjoillamiset:'n ja puhumiseen li ittyy
rnonenbi si:t ongelmia. joi:.t:1 ehk:i l11erkiu;i\'in on Stc". en:i musi ikin on :Ijate!t u
ole\';1O kielen ta\·o in:un:lllomissa. Tiit;i seikkaa on p ideuy myös myönteiSt:n:i
:lsi:1n:l : Pierre Bourdieu ( 1986. 19) on todennut musiiki n oIC\'an "puheb st:1
t:\ ideu:1 Ix/r e.\"c('lIel/ ce. Se ei s:tnO mit:Ei n i:1 siiLi ei o le rnit:i;in s:m o tlava;l "
j\ 'l usi ikki edustaa 1":! dikaaleinta i:l ehdottomint:t m:I:lilnl:l n scb erityisest i
sos i:l ;! lisen lOdel lisu udell k ielt:i m isen muotoa. ( Ibid .) Ro m:1 11I i ikan ajan
t:lidefitoso fisten kisitysl en lllllkaist'sti cstecuinen on jl luri Se. joka \';lStUSt;l:1
kisineellist:i m ista (Bo wie 19');. )6). \'crr;l1\l1n:1 mui hin t:liteisiin erityisesti
musiik in on :lj3tchu ole\'an kielen ulOHum:lHom iss:1 ( ks. e:.irn. J):1Il1e 199;. 1(9).
i\ l usiiki n ja kiden yalinen kuilu lllllUnllU o ngelm:lksi ~ i l l o in . kun 1ll1lSiik ist:1
pit:iisi ki1ioinaa t;l i S:1Il0:1 jot:lin . K:isinelen tass:i IU\'lI s~:1 ~i t :i. m iten rnusiikin
kielellist:i minen. lllusii k kiesityk:.i<;t:i k enorninen. t:l p:l luui Silxlius·k i lp:l iluss:l .
i\ l usiikkiesit yksist:i puhuminen ja kirjoil1arninen oli :Iinoasta:ln OS:I Sibel iw,·
k i lp:l ilu :1 b sil1ele\'i:i mecli:ltekstejiL Teho·visioss:! . r:ld iosS:1 j:1 lehdistöss;i kerro t·
tiin esi tysten lis;iksi mon ista m uista kilpai luun li iuyvt::.t:i :Isioist:t : ki lpailun
k u lusta ja n iiden h istori:l:.t:1. muusikoista. s:i\"t:,lt:ijisl:i . soinimist:1. Siheliuksest:l.
tlIamart'ista ja yleisöst:i. .Iunuj;1 illllest~'i lehdiss;[ jo IXlljon ennen ku in ylu:Ein
ki lpailucsilystii oli soitelI u j:1 niitä julkaistiin nllls;:\:lsti "id ii sen j:i lkeen. kun kil·
p:tilut oll\':1t jo pa:in yneet.
Sil loin k un \'iulistien e:.it ybi <;t:i rnedi:l ssa kerron iin. luo nnehdinn:1I o l h':n
varsin niukk o j:l. Cseilllllliten \'il llistien esityksEi lllonnehdiuiin mULll amalla
tOl e:lI11ukselb . Radioss:1 O uti P:l :lllanen ja Ee\'a I-l in:ensalo kesk usteliv:1t t;l\'all ist:1 enernrn:in Ann:1 Slo je"\":15t:1. jonka puto:l misest:1 loppuk il p:l i lust:l he oliv at
p:l hoi ll:l:m (G: 13). Tuom:lI'iston j:1 toillli1!ajien Y:i l inen tehUd ni:lko ol i yleens;i
sel,,:i. silb toimitt:ljat eh ':it iuu rik;I:ln k ri tisoineet \lIom:lriSIOt1 tek em i;i r:nk:tisu·
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ja. T;im;in \·uoksi P:t:m3:.t:n j;t Hirn' nsalon ;uviot Sloje\·;tst:t 0\·3t erityisen mie1l'nkiin\oisia. illitii r:ldion kmllij:ll s:t h ·;\t tie\;Ei Slojc \·a n soilost:l j3 siitä. miksi toirnill:ljat oliva\ harmisS;I;IJ1 juuri 510j("·:ln PUIO:II11iseSI:1 fin:t:llisl;J~
Slojevan osuuclöt:l :llkueriss:i kel1o\·:\ r:lcli o-ohjelma t'1\:ni \;ih;in tapaan:
01': [- -) $elll~t:I\·~ 'Oill:lj:t on ... ill~n Pieuri ...u kotoisin

o l e'-~ :\nn:\ Sloje,·:I.
loi"':\ HIOII:! opi ~kd,,·,·a ja opt~n:\j'l
on A. Kaz:trin:t. En \":tlilt'tt:t\·:l:.li lunne h:inlii lllun:l hy\":i tyttö.
EH : Eritt:iin hp·:! tyllo_ h:indlakin H.·rr:tII~in huono :.oilin ltllllla aii:li mil:i
musiikki:\ h:in :.ilb t~k i ! liimmin j:1 tunn ...h...rk k:i t:tit,.-ilij:t. l l:in on ih:tn
nuori. 20·nlOti:I .... i:l Li ... ":i h:in soilla:1 '\IOZ:Hti:l. o:n ... irl1lll:ihen os:tn GdUlIrison:I:l1isl:l j:l pi.l!lblina h:in...1I:i o n ljuoo,· Yunk<.'ro.
[SOilt:l:l]
EI-!: T:im:i ~Oi tl ;lj:l o li :\l1n:l Slajt"·:l \"en:ij:i!t;l ja kyll:i h:in...n s;it'sl:i j:insii
nimesU :isk~n nkbi ... in yhden 1,1\"\111 lt:in on Yunkel"O\':t.
01'· Ai,·an. Ja Ann:l Sloje,-:w kllul1:t:m sib onnt:bi ... emitln:l:llissa.
EH: KylEi.
01': Seuraa'·:1 ...oill:IP o n h:inkin 1- -]
!O- H10li~s I'iet~rin korb~r\":ltorioss..1

( D:5 1-56.)

P:I;lIlanen ja I-l ir\"en::.alo kerlO\·;1I 510je'·;1Il ok\"an

- hy\"~i

tptö·· sek;i -l3mmin

ja tunneherkb t:lileilij:I-. joka onnistui esi[yksess~i~in erinomaisen hienosti
lwonosta soinim('s\a huolilll;I\[;\. Toimittajien k eI10111:"1 [ieto SIoje,'an soiton la;\ clusta P~i hydn niukaksi. jolloin kuulija j:i;i melkei n yksinomaan kuullun esityksen \·:lJ~lan pohtiess:l:lll Slo je":ln sijoittumisen o ikeuclemnukaisllUlta ja syitii.
Sloje":lll kilp:\ ilusuori[lIk::.ia seur:lltiin radioss:t myös \·:ilier.in viimeisen;i p;iidn;i. Ohjelman ;l luss:\ kerrottiin finaa l iin piiiisseiclen nimet ja ihmeleltiin h:inen
nimens;i puuttumista j:nkoon p:i:isseiclen lis[:t!t :L Slojt'\-aa bsineled n Eihelyksen o::.an ;tlllSSa Hirn::n ..alo tote::.!. ett;! h:in ··oli Illeicl:in listallamme kylb plussin \·arllstettu fin;I;lliin Ill,,·nij:i·· (G:-i6). jonka j:ilkt"'t..'n t\ nu Karlsson haast;meli
\·iulisti,!. l-Iaastattelu :.~1 k:[ ... itt'ltiin 510je\·'1I1 ' ·'lI1ht'mpien 3111m;l\tej:L \'iu lunsoi[on
, ·alikoimista monkn h:lf!~I:.-tu::.[en joukosta j;l h~i11t;~n l"illlllaan. Vasta h;I;\S[;l\tellln
plkeen I-liryens:do j:l P:I :l nanen sii rtyi,';i! puhumaan SIOj,,·\';Jll soitosta
EH : Toivomme Ann:1

~loi\:, , ·:t1k

,·kb par\:'!t1p:!;l ... oitint:l.

01': I\:yll:i .
J:H : rim;ikin oli kyll:i jo koltluullin<:"o mun:l varma ... ti "':lbi ,· icl~i O:ll emm~in
py:i :.oiUOOlh:l. 10'" h;ulel!:i olhi p:u"Cmpi ... oilin . .\luu.l hän on I;ir·~ jo
' ·Ilp;q klljk,nlj'i...j-m ykjxmko+kdus!!! ia hiin tekt<:" lIlu ... ijkkia j;1 hiin on
yhtä ~ieluj' koko jhmins;;!) soj!!tls."ssa:1!1 h(lO jonkjoljljsl:[ \iimmös!:j
mrolioo kyky;j hiion,'(i kymi o n
0 1': KylEi j:1 bii.n on 1ll1011'1,1 I;j..,~ii kilp:lilll~Stl 10io"'11 nibl:i ~i U ;ljisl a. jOiSl:l
' ·oi S;H1<Xl. dl:i 00 toddLL jtj'·an j1rmojts."uu [IllJlL... jkko,
EH: KylIa. O lkoonkin. I:II;i k;likki ei o onislunu koko :ljiln. elW hänelle n)"!
.~;l1IU pikku Iipsu!Ilj:.jj! j:1 nibt:i n:iköj:i:in luo marislo. kl:l1Iie~ niist~i o n
rokott:ll111 . ,\ lutta kUllnld~mme Aon:l SIOjt:V;lll Br:llllthia. se on d1l1011i~on;l;H1i j,l :.iil:i k:tk:.i keskimm:iiq:i m:I:1 lar~o ja sdlt'r7.0 j:t
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pi;mbtin:>:1 on l.julXlI'

Yunk<~rOI~ ,

[~Oi [[;I;l l

Eli: Tiim:l oli ~ib Anna Slojenn j:1 LjulXl\' Yunkem\'an Brahmsi:! ja n:imJ
OS:lt olil':n :lc!:Lgio j:1 un poco presto ('on sentim<.'nto,
0 1': Ja hiem:m h:umitti. ettii Anni! Slojel'an pilnW \'ili\'!!sjv;\t pj;!ojstjn
lli.:roilll, dl-;it l\nn aLl \':Ian pi:mbtin hermot j;L niinkin I'oi kiiy(!;1. ,\ kill:i
Suome~sa OIl;I;lLl tOlU!tU ~iihen, ett:[ meidiin n:ii,,><i isoiss:. kilIX.iluiss:.
pianistit OI ':lt ain;1 huippW;lsoa ja ik~:inkuin ios kJ~11:[;j 1:11:[ haSSu:L
~ anon!:!:L niin tllk<.'I':lI <;oitl:!j;!:!, l"ttd <;oitt:Ljan" ,kilp:Lilij:m talvii h<,'!'llloilb
pianistin ukia.
Eli : KylU, siis ih:m :!Iusla a:.ti on Sibdiu~-kiIIXLiluss.;l olluI critl:iin
korkl":lt:!sois..-I :.,H."">I:ij:II, .\Iust en, imm;iisis:,;i kilp;.ilubs:L esiml"rkik:.i oli
Timo .\Iikkim j" mOnl:L muut;1 h)Y:i;i.
01': Mut1:l m",m.'lllfllc "'t<.,",,"np:iin.
(G:Sj-6 I, J

Olen alle\' jj\':tnnul P;la nasen ja Hir'\'ensa.lon p\lheeSIi\ ne k ohdat, joissa he
kertOI';!! S[oje\':m

e::.itykseslä:

siil:L

miten

h;in

kilp:\illlohjelm:ms3 soilli.

Villluki!pailun bnn:\lta o lennaiset kysymykset siit:l. rnilbinen on h yv:i soittaja,
ja siiW. miksi juuri Slo jt'\':l t:iyni racli Oloil11inaiien miele..,:!;i hyv;ille soill:ljalle asetetut \':latimu ksel. S:l :l\':lt edelb ole\'asta ke sku stelust:l SeUI.I;I\,:l1 vastaukset:
Sloje\'a on -:mnoileIlU muusikko" :.i k~i, ell:i h:in on I:iysin \';I I);t:. ylcisönkosiskelu st:t, tekee musiikkia j:\ o m:1 ;t meediolle omin:ti"i;J kykyjii, Silt:l puheen j:.
esityk..,:en v:i1ilb j:i:i kuulijan mielikuvituksen varaan,

~ litki asi:l1 Sloje\'all esi-

tyk siss:i o li\'at niit:i. jotka sa i\'3t toimin:lj:1t kertom:l:LIl juuri h:inen olevan Ummin ja twmeherkki taiteilij:!. sielukas, meedio rn:tinen ja :\rmoitellu muusikko?
Yiltlbtien t:\idokkllL .... ilm:listiin mediassa usein siten , en:i heid:in s;lQouiin
om:t;L\'an karism:l:. tai b\':IS:i!eilr:1 (111111_ /-15 11.1 1.95:.: I/S 27,11.95a:

flS

II 11 ,95]), Pekb Kllll sistolb ei ":({/emll (30, 11,95])) mllb:1l1 ollut "aivan niin
suurta persoonaa ja b\':loh.:: must:l", dt:i h:inet olisi \ 'oimll "kuvite lb :likaisempiL'n
Sibelius-\'o inajien joukkoon". Lällsi-SmY)SS({ (28.11.95])} asiast:. ohiin eri midt:i ,
I'ckka Kuu,j,tO aiheutti \':ilikilIXli lll;;S:1 \':tl',jn:li,en huutomyr,kyn
h LI i pplI \'in 1I00$ i ' c JI:i esi! \'k ,d I;i:1n S;! r:L:.:! t",11 C I I'm",n -f:1 n\;I si:!:.! a,
K\L\L~i~tolla on 1t: k niikk:J kohdallaan 1:1 \'~i1itön ~lIhck o::siintymi~ecn ja
ylcböön dl siis roimasti ":.ilii j(>l:Lin-, SEt;\' onko t;ill:i 1;L\':Is:ltdlym tai
mik~i sit:i n}1 ,itt<.'Ll kutsut;l:lDkin, Illtt:liin tekeml't .• musiikin t",kemiscn
k;m">s;1. l 'oida;Ln lietenkin k",~ktl,telb Ilo:', kUU1ka k:!lWn, IIl ILtt:1
kilp:lilutibnt",ess:t ,iil:[ on ",ittiim:lu:i hyöly:i,
Teksti on varsin tyypillinen esimerkki siit:i, miten niuk;lsti Sibd ius-kilp;tiluun osalliswneiden viulistien esityksEi mediass:t an'ioiliin, T:i m;in lis:iksi btkeltmssa n:ikyy sd\'äsl i musiikin ki elellist:imiscn o ngelma, Kirjo in:.ja yrill:i:i
kUI';H:t !avas:iteilyn k:isineel1:i kuulem:\ansa esityst:i. K:isite ei kuitenkaan kirjoittajankaan

miel<.·st:i

onnistu

kuvi\atlla;tn

mu..,:iikk i kokemust:t

hyvin.

w\'asiitcil y on jutun mukaan ill11iöni\ niin kaukana kielen ulottumattom issa , eu:i
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sit:i on va ikea edes nimet:L La \'as:iteilyksi ku tsullU ilmiö on tosin olem assa .
mu11a sille on \'aikea löyt;U OSll\";!a kielellisUI \-asti nel1:1 Lavas;lteilvn sis;illöksi
m:l:lriIlYY mahdollisimman ep;im;i;idi nen "se jok in"' jot:1 ei voi kuva illa sa ati
b siueell isesti helposti ui ~'ksiseli tt t'isesti m:brill:I:L K:nismaa j:l !av:ls:i!t'ily:[
om:I;I\'ien muusikoidt'n esitykset 0\':11 sanoi n ku\'a;lma ttomi;l
Musiikista k irjoillamisen vaikell11a bsilleli eksplisiinisesti myös K irsP,brj:1
Nt'V:!lll:i k i-Karri Po/~i(li{/iSi!sS{/ ( 28.1 1.95):
Yks i kilp<lilu11 \':iri k k:i immisl:i ~ sii nly j ist:i Ii~ne~ l'uol:1rl Rados law Szuk.
lI :i11O::11 \'oimak as ilmeill'n,,:i sai huomiOl:1 jo alkueriss:i. .\ llIsiikki kuitenk in
l'il1:t:t '-:lpaaSli. jOlen ilmeilköön! Prokofje'·in ;;on:I:l\1 i oli kuu li j: tlk' suuri
cl:im)"s: [:I, 'aIl0111:ln \·aI1l":1. suuri-ilmeinen j;l h~Y;ioucill<.'n 6ilYS_ S7,ulc
l"aSlasi myös parhaast:l :'\e\':lillinn:1I1 esil)'kse~l:i _ K:!pp:tlt: o li kuin itSt:
S:in:'Ilt:'U\, kun s~ soitettiin ulkoa , Jouin ;;elitt:im:ilön!;i j:l mielcnkiintoiSI,1
on I:iss:[ per~oo T1:I11i sessa \'iulisl is;;:!. jOk:1 t:siintn- l"inaak issak in
l"iimeiSt:'n:i. Ehk:i se on t:liteelli suuu:l.

S7.ulcin esityksi:l kllvaa":ll ilmaisut j;i!t:i\":it lukijan ymm:i llt' ja saall:l\'at pohtim;I;! J1 5it:L mit:i ilm:lisu ilLt itse :Isi:!ssa tarkoitt'taan, ,\ !iten musiik k i '\'in aa
va p aasti"';' Ja mi llainen on '" nhn, suuri-ilmeinen ja hyv:iotteinen esitys"?
Arviossa toislllu j;illeen aj;llus siil:i. eli] IlY\':iss:i esityksess:i on jotain "sel in:im:itönt;i" Se. m it;i :\e\'am:iki -K;l1Ti Swkin esilyksess:i kuuli. m ulta jota h:i n ei
osaa selin:U, nimet:i:i n ka tkelman 10PllSS;1 taileellisu udeksi.
Toim illaja! ovat ilmiseh ':isti \';l ikeuksissa yrilt:less:i:i n kuvata kuu1emb an esityksEi. J'.'lllsiikki ja luonnollinen k ieli tun1U\'at hylki\':i n toisiaan, Kielen j:l m usiikin v:i !ille raken netaan mediassa ku ilu . ionb ylin:irn inen on vai keaa jopa
ammal titaitoisille ja rutinoiluneil le toimittajille ,

"Viu l uslangi"
Vaikb toiminajilJa ei Sibdius-kilpailussa o llut bytöss:l:ln k O\-in ongel m alol1la
tapaa kU\'a\:l kllU lemia;l11 esityksi;i. nii n he b yui\":it k i rjo inaessaan ja
puhuessaa n useimm iten kui tenkin ark ikie!t:i. :-'!ediateksteiss:i esi intyi t:i m:i n
lisii ksi myös loisen lainen musi ikin k ielellist:lmi5en tapa. J-Ie/sil/gil/ SOI/omissa
kertaa
seura:l \,;t! le yleisölle opaslukseksi jUllln . jonb otsikkona ol i "" Viul usbngin
lyhyem pi oppim:Eir:i""

(I9 _1 1.1995d) Hei k ki Ainokosk i ki rjoitti Sibt'lius- k ilpailu:l ensi

Sibeliu~-\'i uluki l pailUl

o n1 c nsiken:tI:tisdk pain;l jainen_ Toisin k uin
l:liddetT:t;1 \:Ii norm:lalia rock-kdkk:la \'iulukonS<-'l1tia ei \'o i
komll1c n toid;1 puoli\'iIlai si ll:l. hatara:ln d~i ssi \'istykseen pohj:l:l\'ill:l
\:lus:!hdubilhl 1yyliin "siin:i oli jotain hei mik:l tOi mulle lIliek--en
God:!rdin" I;ti "komppik il;lristin Il~da oli r.lI1kka··
SibeliuS-\'iulukilpailun jalki keskustelui ss:l t:im:intyyppiset "se soitt i 1Il11st;t
ih;m okei"' -jorin:n OI-:n \-ain omiaan :lik:t:mS:1allla:m \':Iivaantuneisuutt:t tai
n:n.lll.lIlhör:ihdyksi:i. \ 'iulu\'inuoosien suorituksia pit:i:i n:iet kunnioiuaa
r:Ulsk:tI;li~I:1
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herkemmill:i, ",i\'btyn"--.:'111lnil!:i !:lu",unnoilb. jotk;1 1l1idd1:i:in ~js:ih;lö!
:lsi:mtunlemuk",,1:."1l viill:I:I\ ,1:1 \ 'i~r:I~lkr:list:i mu",iikkit~nniIl Olo!Zi :I :1.
~ I jbli olet aikt."i~~a 1l1~nn:i Sibe lius~\' illll1ki1pailuillill kllll1l1e!emaan
pl:meelt:ltll1n~ et~\'impiin kUlIlll\'i:l !llloria \' iulllni~kkoj: I, k:lIl11at!:I:1 Ot!:I:1
ain:tkin peruslt."bt:1 'c!\':iii. \'iulu~1angi on oma maai11l1:1I1~:1. l'resto on
jm:lin ai\:ln mUlI!:1 kuin Fi:tlin ull,impaan mallbt(xm kuulu\':! lx-rhe:llIto,
cik:i kapriisill a 1:lrko lleta iUlll'l.:b~laiikl'tt:I, FI:I~Wolt:lIik;i ;in ei k:li \'iilla:1
solistin kampauk~n ,
Jo:> haluat tUnlt.":1 olo~1 \,lf1l1:lk,i k:iytil\':ike,ku'ldui":1 \~i Ikr;i\i
briljccr:I1:I, \'oil 0lkte1b ulkoa ,<Ur:I:I\-:1\ kormm,'nti1. :\0\ ibin on p..'1h'l
menn:i s:mom:I,m, mi!il n ... t.lfkoin:I\-:II, mtll!:! niitJ k;U\Il:U1:la \'ilfelb
iWnekkii:iSti t."fi til:H"t."I,~a ~a ;11 \;lkUU\';trIlUSli o~:lbe~i ih:l ilu:l j;1
hy\':iksy',-j;i nyökk:i~-k , iiL
Teksti j:llkuu kolmen c rilab""!1 ...:;ityk.<:en - kuulijan
S: ll)O l11:tltOm;l!1

mi ek,~ lii

hyviin, mit :i :in+

j;1 huonon - kommcn\lioh jeistolla, On scJ\'iiii. en:i jutussa on

voimakk:!a n ironinen sii\'y, hani:l ei kuitenk:!;ltl synny t}'hjiislii, jonk:t vuoksi
tek"td \'oidaan tarkastell:l kU\'allksen:l siitii, millai:.t:! a:.i:lnt unte\'an tllllsiikist:l
pllhumisen :tjatelb:1ll ole\'a n ,
Ainokosken jutun peru .. teella asiaa luntemattom;tllekin lukijalle kiy seh':iksi. ell:i Sibelius-k ilpailuun, I :tide mu ~ iikk il:l p:lhtuma :tn emw kS\'n:1 rock-konsertisl a, ei ole helppoa menn:i ensimm:iist:i kerta:t. Yillhlko n ~erti ~s;t ;t~iaan \'ihkiyl yneet j:t taidemusiikkia huonommin (Unte":!l muodosl:l\':1I toisiSl:lan erilliS\'t
piirins;l, Taidelllusiikkikons""rtlii n osallistuminen ":Ialii kllulijalta:lll :Isi:!ntuntenl1.lsta toisin kuin poplllaarilllusiikin kuunteleminen, Kuulij:1 ei sdvEi viulukonsertist:l pdkilEi

yfeissi\'i slyk ~dl:i,

\'aan hiineltii ":I:tditaan e/'il,l';Sfii

Musi ikista puhuIaan ;lrkikiele:;l:i po ikkea\'alb

s;\na~toll:t.

sivisly,~ t:i,

,illii "\'Iulusbngi on

om:t m:l:lil m:IIlS:I " :\lu ~ iik i'la puhullaessa arkikielesl:i ennest:Wn tuuu jen sanojen merkitykset poikke:I\·;\t niiden l:t\'allisisl:t Illerkilyksi~t;i, Viulukonsel1li on
jOlain eril,riSfii ja erilliSfii suhtees$:! muuhun kulttuuriin. ;aHoin myös musiikis1:1 puhuminen ";Ialii eri koist:liloj:t. Konserttis:lI1astO:1 opeltele\':l ei Ainokosken

jutun luen u;l:mk""n yoi olla , ':tnl1:1 hiinen ehdOIl:lmiens:t kommenttien merkityssisiillöSI:i, koska Aillokoski it~eki:in ei liecb, mit:i ne t:lrko itt:lvat ,
1\l o iuelevan ku ulijan kok ... mllk!-.el ko,:lTot:l:111 AillOk osk('n s u os itu~len muk:tisesti sellaisten ilmaisujen :l\'ltlla, jOlk:t 0\':11 ,'ieT;lil;1 sek;i niille ihmisille, joille

juulI on kirjoitettu, en:i

~ilIe,

joka

~en

on kirjoin:l11 ut. T:lidcmusiikkikonsel1in

k :iyt:intöihin \'ihkiytym:itlöm;ille kuulijalk enne;,t:i:in tuUli kieli ei kelpa:l h:inen
kokenHlslensa kenoj:tk:-i. Sek:i kuulija et1:i myös Ailloko:-ki asetel:l:1ll jutussa
ulko puolisen ase1l1:lan. r Aiuoko:-ken opasl:tm:t kokematon l aideTllllSi ikin k on-

r

!klkki ,\ ;([oko,kl luli ff,'I.~I'/.~I'/ ')("/(j 'lIIi,/ kutlluuriloimiw!.."'!1 k"".1101llIltUl'lb, ja j;llkoi
....·11 j;ilh...·o m:Ur:l;lIk;1l,... n,II011lIil\;lj,IIl:l, kU1111'" \l,in '!Irti' ulk.,m.l.1ll10nnilllk,,<:...n ia h;irwI
I"kin"i,t"lli;l1 ';lIll"lb, kun h:ilwl Illnmdl"n lkrli,11m k ,r,...,·nl.llhl ;ll"k" ( ',lhköpo,th'le"li
.lukI.;;, l'ebj;ih;; :\. - ,10001. Il.in 1 "pl'i kuluuuritoimiluk"'",, ,l in,,;I' t;,;m q,oc:kn 1')'))
k ... <ikllUIl alu,tt l 'uO(k"n loppuun ",Ii lpuhe!ink "" ku,_l du ,\ill <)k<)~k,·n I.;;,n,~" 22.8.20(0),
,'ill"],;,,,k; ;1'''11101 jlllll",1;1n ,t, ...
1IIkopuol i .......k" , uhle... __ .! t.lid,·mu"ikkikuhwlIriin

,,,;i
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sertiss:1 b\'ij;i !,;ylLi tiet;i;i, mihin !,;olmt"sta Aitto!,;os!,;en esilldern:ist:i btegoria st:l h:inen !,;oh'muksensa esil\'!,;sest:i kuu luu, mull:1 Idn ei pySty kertomaan
kokemuk sesta:1l1, Opellelema lb oikeanbisen puhet:!van kuulija lunastaa itselleen asem:ln musiikisl:! puhumisen kem:iJl;i ja jopa m:!hdollisesti p:i:isyn uideIllusiikkikonsenissa kh'ijöiden sis:ipiiriin, On kuitenkin t:irke:i:i huomata. ell:i
ainakin Aiuokosken jutussa oikeanlainen t:I]);1 ku\'ata Illusiikkia osoittautuu tarkemman t:lrbstelun perusteella sis:illölta;in melko tyhj:iI,,:si, Tyhjiihkökin puhe
pit:i;i kuitenkin ylb :Ijatusta si it:i. etlii sen puhujilla o n oi k eanJais1:l tietoa musi ikist:l, O ikeanbinen puhumisen tapa pit:i:i vlU tietvn!:l ista kiisityst:i musiikista:
musi i!';ki, !,;uulijat ja Illuusikot sij:litse \':lt 'olll:lssa m:l:lilm:lssaan' sullleess:1 heib
ymp:iröi\';i:in llluuhun todel lisuuteen.
Aittokosken kU\:lama kieIenJ...::iytön tapa muistuuaa bheisesti s;i\'elt:ij:i Tapio
Nel -anlinnan puhetta radi oh:I:1SI:I\le!ussa, jossa h;in !';ertoi toimittaja Anu
Karlssonille sooloviulus:i\'ellyksest:i;in \1i ~'i,.kk(l(lll,
EH: 1- -1 !\ el':lI1linna o n siis nyt !;im,inkel1;linen p,lkollinen suolll:!l:!inen
teos ja Anu Karl sson k;il 'i ail -an Iyhyöti kys:ii~em:is~,i h,inen
\':liklltdmiaan. Tapio ;>:el'anlinnan soolo\'iuluktpp;dcdla on hyvin kaunis
nimi. Yli kirkka:tn
T1\' : ;\'0 se on sitaatti H:lrri ;\'orddlin t'sikoisrUl1okokoel m:lst;l SyviiWI
p:ii,',iC job o li ilmÖ!IIl\'t mllUUl1Un Hlo<1.:n <:nne n s,il'ellrk seen
ryhtYlllist,1 elikk,i 8O·1uHlll aluSS:1 ja , ja t:i:i min;i okn pid:in l:ist:i
~i:inneasust:1 kO\':lsti .. se on minuSl:l jotenkin ~el LlIl en lytmik;i ~ ;,1 joll:lin
t,II':ll1:1 niinkuin soinnillisesti hausk1 siis tiEi foneeuinen sem:lIl11inen (;lSO
sielU nynen on myös semlllonen ;Ok:1 sopii t,ildn teokseen mUl1:1
nimenom:l:m lii,i sointi on semmonen kil':l.
AK : ,\ lill:i t:I\':1I1,1 k oel nyl ilse I~illl,in s,iI-ellyksesi kun Old kuu llut sit,i
1';ISI:1 muut:l1ll:ln kemH1 soilel1un:1 mU11:! itse siil'ellys on jo sentHn di
kymmenen H1011,1 1':l11h:1' :-rink,ilainen löytöretki se on o llut soil 'ien
ilmiöiden m;I;l ilnW:l n'
T :'\: .100 se o n nyt j;ilkeen p:iin 10si;I,11l j;inna t;u'k:lstell;1 Sil,i t:l l'all:l:lI1
niinku ulkopuo lisen:l, jollOin I 'oi tOSi:I,l1l o lla niin kun yksi kuunteli ja
muickn jou k ossa ja m:i n;ikisil) e11;i siin ii on liimmönen hYI'in
fan1:lsi:ll11ainen tuo r ient aso, se mikrot:lso. ~<:' l 'il';lhle!Ul) 1:1S0 sieiEi. iob
sekunt ien ta soll:1 juok see j:l sitten !ob,talw on se suurmuoto,
k okon:1islll uoto, jos nyt minuutt ien kappak<:sl;l l 'OiCl:t:111 puhu:!
suurmuodost:l. mut enii siis ".0 k okon:1isu us on jollain tal';tlb m yös
semmon<:,n 1<lI1t,lsi;1I10m;lin<::n ;:1 siell,i I',iliss,i l\Intllu ol<:'l 'an s<:,mmo nen
h)'I'in :mkar:ll1_ sen mii oike:lstaan tkd:inkin j:1 mui~t,l1l siit,i sen I-el'ran,
et ~ielW on semmonen ank:lI:ln s!rukturaalinen k on~t rukt ii\'is·geo
m",trinen ra k",nn e , job on tiitii piilopolyfoniaa . sielb o n bano ni:l , ~i<: II,i
o n C1ntus firmUS1'l. joki toistuu eri SOi110UI'oilla j:l ka ikkee t:immöS! ;i ;:1
se I,ll',tl l:t"n luo S<:'1l bpp:1Ie<:,n semmosen I 'irtlloo",isen t:lson, k osk a
n:ikkn eri juont<:,id<::n yht'i:lik:linen .. ,sen illuusion luominen, elU ne
jU(llll<:,<:,t si<::lb o n ik;iiinkuin ylu,i,likaa l:isn,i niin se on teknisesti hyvin
hankalaa ja lOi luo ___ no niin s<:: luo ehk,i sen ~cherza nd o- k,lrakterin sinne
myös, eu,i jo~ ajatellaan ~ir:i klppaklt:l lOmlllO~en :l ih:1I1 soil1oteknisen,i
t;lp:lhtum:ma n iin "ehiin bh!ee Ummösenii h~Tin ybi:i:inisen'i. r:lllhal -
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li~en:l kar:lkterikapp:lle".. na . Illelodis~na , i ot~ n k i n medi!:l ti ivisena ehk :i ia
sitten se prosessi on sit:i. <::n:i sinn<.' luke piilopolyfonia:t muk:l:l1l i:l si tten
se p:i:il )")' ehk:i t:immöseen ihan t1naali nOtn;li~een ka k sEEinisYYleen.
r:lll h:lllise<.:>ll muua kuitenk in iollain uI-:tlla painokkl,lset:n kadensa:lliseen
kudokseen.
01': H:in o li siis T:!pio 1\el·anlinna. ionka teos Yli kil'kk:l:tn on kilp:lilussa
p,lkollis<::n:l semi fim:llibppal<::ena (E:lj-I - .)

!\ Iusiikk iteoksen ku vaus on seldsti s:i\'eh:ij:ln n:i kökuJmasta tehtv. ~e\"an
li nl13 kivl1:i:i pu heessaan <i\'elt:lji lle tyypillisti al11l11:w ikie!til eiki positioi ilse:i:i n kcnek.~i uhan::;;1 kuul i j:lksi. Vaikka Karlsson kertoo Xe\ 'anlinn:1l1 ku ulIeen
mu utaman kerran teoksensa k ilpailijoiden esit1;im;inJ ni in s:h-elt:ij:i ei puutu
esityksiin. vaan kU\'ailee teosta rakenteiden ja muotojen tasolla . Ku n Anu
Karlsson kysyy Ne\·:l11li nnalt:t. m iten h:in itse kok ee '<h-ellybens:l nyt. s:ivelt:ip v:i!ttyy ki~ll1;im;ist ;i toimit1:1j:1n per:Eim:i:i n:ikökulmaa sanomalla . ett:[ h:in tarkas telee teost:l:ln "U!oj}/lo!isel/a , yhten:i kuuntelijana muiden joukossa.
S:ive!t:ij:ihin on teoben teht{i:in sen ulkopuolella i7i Nr!.d'(/{/I/ sijaitsee s:h'e!tiipn. esill:ijiin ja kuulijoiden ul k opuolella ole\'issa r:lkenteissa j:l m uodoissa.
Kuten edelb olen jo kertonut. Yehudi !\Ienuhin puhu i ennen \'iu l ukilpailul1
:1 1kalllista !-fc/sil/gil/ Sa l/omiss(J (11.11. 1995a) \ 'e-S:l Sirenin k:tnSS~l S i beliuks~n
vi ulukonsertosta.
,\ I.:nul1in rypisl:U kulmi:lan. kun pY)'cEln h:lnt:i k<::I'1omaan n:lkenl\'ksens,i
Sibe li uk~en I'iuluknnsertosla. Kyse inen konseruolun on p:lkollinen
bPP,II<:: Sihdius-I'iulukilp,lilun nn:l:llissa.
"Sen konserton ongdm:t on . eU:l $1:' on le\·)"teuy liian usein! 1\uoret
I'iuli~tit I' alit~e\":n p:ll:lsb eri suosikkile\·yih:Eln. eil ':ltk:! 5:1:1 om:l:l :Eint:Un
kuu luviin ..\ Jyös Ikthms j,1 T~h:likol 'ski 0\',11 huonoi:l 111iu,lreit:l S:1111:lSt:l
syysl:!. 0ll1:t~S:1 kilp,lilu~san i I':lriisis~a soit,l1,tnkin miell!Ummin 1';likkap:l
Elgarin. Schu1l1annin j,t !krgin kons~ rt toi:l
.\ lenuhinin oma suosikk i Sibdiuben konSCll0n lulkkin:t on D:tl"id
Oistrah. ··H:in oli minulle bhdsin. takkain kolkg:L S:llloisin . .:11:i h:in oli
t:lm:in 'uo~isad:lIl suurin viuli"ti, Onu k\\"1I"b~ni ('i l'atm:l:mka:lI1 ok
k:l ikkein \'iim<::Sldh-in "ill:i olin juuri SOitUnUl s~n ensimm:iisU kt'rt;ta
eUm:iss:ini - Helsingiss:i muutcn - ja sitlen lensink in jo I.onloos..:en
Icvyu:im:i:in s<:n. "
Ilse konseruoa .\ lenuhin luonndltii - no~t:tll>!isen n~ron" l~oks~ksi.
jOSS,t ~:il"elt:ij:in itsekritiikki "hetkiu:iin l)<:l1:i:i"
··Fin:talissa ennen rekapitula,l1 i01:l on arkkitc!uonbesti erityi~cn heikko
kohu. Sibelius on 10ist:tl-a. kun h,in s:h-elt,i:i inspir:t:l1 ionsa sii,·ilb . multa
h:incll:i ilmenee r:lkemecllisia heikkouksia. kun p il:i:i menn:i pisteesU A
pislee~een 13.
T,H:i :\lenuhin ei p id:i suurem puuuccna.
Ei Tsh:likol'skika;lIl
kosk:l:tn h,lllin mn k<::hittelYiaksoj:l. Illuua musiikin l"Oima. intensiteeUi ja
t1(."1OUS o li l',l{ 11101<:'l11mill :1 om,!;! luokk:wnsa . h:in hym:ihl:i:i ,
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Puhuessaan Sir~nin pyynnösti Sibeliuksen ' ·iulu konsertost:t .\lenllllin kenoo
ensin Sibeliuksen konserton le,·yt\·stibnteesta ja SOpil"llUdest:1 kilpailujen ohjelmistoon yleisesti seLi Oistl.lhin tekem:istti slIosikkile'·ytyksestiiiin . Pii:istyidn
vihdoin kisinelelll:i:in ~·htii omaa \;,si tyst:Ein . kyytystiiiin konsertosta. jonka
Lisinelemisessii h:in l"iidlll:i:i yhden drkkeen ,·erran ..\Ienuhin siirtyy samanlaiseen S:i,·ellyben !~lkennel1a j:1 ll1UOtOj:l kUY:l:l'·aan kielenLiyttöön j01:l
:\e,·anlinna Liyui om:1ssa puheessaan. Jutun lopussa !'Ilenllhin kel100 työskentelystiUn ··suurien maestrojen·· kapellimesurien kansS:l 1EinLi:in ei kerro
mit:i:in omasta soitumisen kokemuksesuJn. ,·aan ku,·~\i l ee musiikk ia esiuiimisen kokemuksen IIllnjJll olefta kibin.
Solan Selldllll S{1II0lllisSd (-j 12:.95) kol umnisti Irja Koi\·uniemi Lisiueli taidemllsiikista puhumisen 1:1 ito;l.
Inlonaaliohiiiriöil:i
O len :lin:l k:tdehlinlll ihmbiii. ;o lk:\ py~l\·dl n;llll!imaan musiikisl:t myös
~il:i erildlen e~i tll\·Ös lekniikkaa ' ·ll1111:irl:ien. Onn",ksi OS:t;m se111:i:in
kuunnella. ,·aikka lailllrillbel tai llllkinnallbel hio;:"nOll(kt j:tii,·:i\ t:l i u:lI11~1((<1
j:1 epiipuhlauddkin kuu le!ll:ll!a.
Siksi piiiisin 1:1:1~ kerr:m ~· Witt~·miii\1l ilobeqi. kun a~i'll1S:t osaa'·~l
kommentaattori :ln·ioi tele'·isiosS:l s<:"ilsemiin Sibeliu~-,·iu l llkilpailun
nn,llisti,1 .\ Iini; en ollut kuu[[l1l i!/lO!l(/{/liobiiiriÖilii. kerran jos toiS<:"nkin
bikui muilakin s;1I10i;1. iotka liesin m:lhdol li se~li la\"<lnne.:ni ennenkin.
mUI1;t ioiden merkity~ iiii h:imii(.iksi. Silti .:n nwnnyt j:i:ib:lpi[[<:" ,·aan
n:tlltin komm<:'nt:l:ntorin innostukst'SI;l. H:in pili o\{e.:SS;I:ln s.: l l:ii~.:nk i n
htllli j:1I1. iob oli \·;lin j:Unyt kunrlllldun iiiir.:en j;1 ~iinii siuen pysj"ikin.
:\n:uenkin hiin kumminkin s~lIl oi myös :\sioit,1 ;a mielipiteilii. joihin
mu~iikin :tsia n\t!l){i;:u ~:wttoh ·~1t peil:ll<! omia niikemyksi:Ein. Oli\alpa
ky.~ee.~~;i kaden ~sil t:1i imon;utioh;tiriöl
TYYI,·dis.:n:i j;t j:in nitlyne<:"n:; klluntdin myös Illiiiirindrj;i. ;otka
\"!Illll:i r~in lekniikkaa ja hkno ubia tunkrn~t l1:tkin : mideen m;ITssileniin
pl!n((i~ali . runnominen jne. Emii kun a~i;]ntUn!i;'1 ~;tnoi. el1,i ju uri niiin
A inol:m .Janne ,·arm:l:m o li"i halunnut ,·iulukon~t:"nlOns:t soitt,n:l\",1!1 melk.:in tunsin ilseni ,isiipiiriUi~ebi miniikin

Koivuniemen mukaan l;l ide!1lusiikin kielellistiim iseen ei pyst~· kuki tahansa .
\·;tan :l inoasuan asian(U1l(ija . Asiantuntijoiden puhe ei ku i!enLun :\\·:l Udll n iil le. jOlka ei\·;it ole siihen pereht\"l1eel. Koil·u niemi !Olea:1 Aiuokosken tal'oin.
eu;i monien taidelllusiikkipuheeseen sisiih\·, ·ien sanojen merkitykset Piidt asiaa (Untemaltolllille ··hiimiiriksi · .\liksi sinen sdbinen puhe. jota Koil"lll1iemj ei
juurikaan YllIlI\;ird. tuotti h:inelle mielihyd:i' j-Ein ker!oo naunineensa kommentaattorin innosluksesta ja IIlI·ÖS n i ist:i ilm:!llbist:t. joiden merkityksen h;in
~'ml1\;irsi . Koi\"lmiemi asemoi itsens:i uidemll~ i ikin sis;i- ja ulkopiirin \·;i!iselle
rajalle. LOPllSS~t l1:in tOleTI 11l11leneen.~a itsensi; ··melkein sis;ipiiril:iiseksi·
Ta idemusiik in sis:ipiiri . johon Sibelius-kilpa ilun seuraaminen ja sen esityksisl :i
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n:luuiminen Koivuniernen ~ ijoitt:I:I, om:I:1 selbista lieto:l, joka osoillaa t:lidemusiikin merkill:ivyyden kulttuurin kentiilb_ Puheen "aike:lselkoisll U$ muiSl11llaa
siit;\. eli;! sis:i piiriin ei p:!:!se kuka t:\hansa :'Ilielihyd Hill:]:] Ko ivuniemen osaksi :lsi:lI1tuntiloiden joukko:1. Vaikk:\ !t:in ei kaikkea heictin pllhumaansa ymm:irr:ikEi n, h:in osaa kuitenkin :1I\"OSt:I:1 heicUn puhel1aan.
Sibelius-k ilpailussa soitellll musiikki oli erilb:in myös siit:i kielestä. folla sit:i
mediass:1 km·aniin. Kun musiikki j:1 kieli pidet:i:in eriJl;i:in toisistaan. musiikin
aj:l1ell:t:1l1 toimi,'an omilla ehdoillaan. Yiulislien j:irjestykseen pist:imisen
perusteetkin löYI\'\"ät 'itse' musiikista. jonka kll'·aaminen puolesla:!!1 pä
v;lillinaiseksi. koska kielen t'i ajatella 11lonll,':m ku" aamaan kohdenaan.
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SUKUPUOLI
r\aisten ja miesten] ;lscm:l:l S\lhteeSS:l toisiinsa Sibdill~-kilpailllssa ja musiikissa

yleens;i k;isiteltiin tnedi;lss:1 kilpailun kuluessa jonkin \'erran. Silloin. kun
naisten ja miesten asemaa mllllsikko in:1 \'err.:llliin toi"iin$:1. teksteissii \'äitelliin
bhes poikkeuksen:!. ell :i suk upuolten :ISelll:1 1>ulUeessa toisiinsa o n
V:illintiiiinkin l:lsa-al"\"oinen 2 Jo :llkuer:in aik:!!l:! Outi P;lan:U1en (C:8) totesi
1~l diosS :I. ett:i "[sli l];i ~eibll:l. onko soinaja n:tissukupuoha \ ':ii miessukupLlOh:t
ei S:lllotu\'amll1l11 o le sailan kann:dt:i merkitystii. mUlI:t klassisen
11lusiikkiebm:in nai:-,\';dt:\isl\,lminen n:ikyy hienoiseSti tilss:ikin kisassa. -13:st:1
oS:tllislujasl:I n:lisi:1 o n
ja miehi;i 16."' STf:n uutisen perusteella monissa
s:molll:t1ehdiss:i 22 . 11 .95 iulbistuissa jutuiss:1 todelliin. en:i kilpailut)
-[s]ll kllplloli ja k:lllma:.:.:t nai:-.el ,-it;>dt , 'oiton
:'\iin ik:Ein SlT:n uutisen
pemsleelb lodeniin useb:-a lehdissii 28. 11 .95. el1:i fin:laliin p:i:isi yhtä monta
n:l is- ja rnies\'illlistia (b. myös /-Ibl s;umn:l p:ii\':in:i) ..\Iielenkiintoista n:iiss:i
uutisissa on se. el1:i niiden muk:l:Hl n:listen ja mie:-ten aSema ei ole pelk:isl:i:in
t:tsa-:uyoinen. \'aan el1:i n:li:-ten asema musiikissa o n ioP:l porempi kuin
miesten .
.10 pdk:ist:i:in pint:lpllo lisenkin tarkastelun perusto.::ella sukllpllolij:irjestelm:i 5

r

Sibelius-kilp:liluss:l n:iYH;i;i kodn to isenb iselu kuin millaiseksi edelb esitellyt
bllsumat sen kl1\":I.<;i\':l1. .\lies!l."'t1 j:l naisten teht:i\';it j:lkl:lntuh':1I Sibelills-kilp:lilusS:1 l:insimaisen (t:lidemu:-ii kki l l\ll lu ulIrin perinteiden j:l k\l!(tuuristen sl ereotypioiden mukaisöti : K:likki \'ill lbtien Soiu:ullat m\lsiikkitL"Okset 011\':11 miesten
s:in:!t:irniiL Lo ppukilpailussa molemm:l\ orkestereita jo]n :l neet kapellimestarit
oli"at miehi:i. :'\:Iis\'iuli,tien m:i:if.i suhteessa miehiin d heni killXlilllll edetess:i
ensimndiscs[:i ,'iimei., een t:r.:i:in. 1 _\Iestareik si j:l suuribi 111uusikoiksi nimettiin
ainoastaan miehi:i (Keski-CI/silllao 12.12.95b: Elelii-SIlO/J/el} Sal/oll/al 15. 12,95:
.I/e Saisef 15.12.95: ~(.'IIm 15,12 ,95: Af 19.11. 95b) , Tapahtuman kuulijoina ker-

rottiin olleen p:lljon kl',;;ki -ik;iisEi naisi:! (J IS 30. 11.1995(1). kuten Llnsimaisen taiCklllllsiikin konseneis,;;a t:ll);tr1a on. Aino:lst:l:ln k:tksi lllom:triston kaikki;l:ln
yhdeks.:.Lst:i j:isenest:i oli n:li,;;i:t j:1 "ain yksi kilp:lilun seitsends6 sihteeristä o l i

blll:I:I,i"",n ~j:l11o:1"n muk'"~O:~1l ei Sibo:1 ius-k ilp31Ius~a
:-ukupuoll,. o li k.lksl: m",~ ja rlanlcn
T",:\-:\,"\"on kii'lucen ollloldnll'\.1 k, esim. Koi\"llll~'n 1996.82-$1
Tuii" l'ulkkl",n 1199$. IS$) lIlulo.::lJIl -su ku puoli j:1 ....,k,u:l:lll,uu5 lIluOOOS1:l\-:1I IIcl )"n
j:irjes\\·k ' cn .
:\<- l:irW<l:h;l\ yk~lk'l
m:i,ir:lll~' jhlll
luokkim
j,.
pit:ll":il
rlE1
~ukupuolihler:lrkloi1:l
\ ':Ih:l. i :irie'lr~ j:. Illllutuk_c\ 1,lric~lrk~c~~,i muod ost al"at
~1I kupuolij:iricsld m:in, Ensimm'iis<·,,'i erii",; llluk:in'l o lldsl:t "iulble;,l:t oli l1:lbi:l 62!''o. 10i'<'';':;:1 criiss;; 65"'(1 i:.
Suk u p uolen
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mies. Tasa-:u"\"oa ja naisten pa1"l;IllIll11UUa kU'·:I:I'·;lI lausumat I-;yseenal:tistu"at
myös siksi. ett:i Illllusikkoll" SlIome,s:t on erill;iin Illidlinen amlllalli.;
Seur.ta'·a»a pohdin. miten ~ukupllolij;irjestdlll;i Sibelius-kilpailu:iS:t e~i te'
liin. T:u"k:lstelen miesten. nai~ten. fCllliniinisyyden j:l Ill:l.<:kuliinisuuden(' rakentumista ja kytkök,U suhteessa toi,iin~a meclbtebtei~:..:i. T:lrkastelen en~in muusikkouden. ml.l:-.iikkiesityksen j:l Illu:-.iikin sek;i kuulijuuden ja kuuntelemisen
sukupuoliul.Imisla . jo nka plkeen k;L';il1elen kilpailijoiden suhdetta perheeseen ja
kOIiin.

ONKO MUSIIKKI FEMINI ININEN TOINEN ?
I'uobbisen Hadosbw Szukin soiIloa SibeJius-k ilp:lilussa moit itti i n siilii. ett;i
··[hkin soittaa , ·iulua kO\·in 1~lska;llIa bdell:i. runnoen·· Kyseess:j ole'·:1Il
musiikkiar\"ostelun kirjoitt:tja ei pit:inyt r:.lskasta :-.oittotyyld SUOt:I'·:Hl:1. silti
- Fr:tll !\ l lIsican herk:it sii\"t:'t ~iit:i k:irsi'·:i(" (Kotimaa 8.12.95.) L:insim:tisen
taidemllsiikin on use:bti ditdty miiiiritty,·;in Fr.lll :\llI,ican t:l\·oin feminiiniseksi
kulttuurin :l lueeksi ( Brett 199-1b: Citron 1993. 138-139: ClIsick 1999: Gn:en 1 9~T.
25-26. 5-1-55. 89: Kramer 1995. 5 1: .\lcCbry 1991. 1-- 1l:!. 15 1). Tutkijoiden
niikemykset 1lI1.1~iikin feminiin isyydes!ii erO:l'·:U toi~bl;lan siinii. milloin. 1llJ:.;.'d
miiärin ja millä t:t,·:tlla bnsimai~n t:lidemusiikin feminiinist;iminen 1:1 P:l hwu .
SU&:11l :-'IcClaryn (1991. 1-' muk:l;tn k;isit~·s siil;!. ell;i muusikot t;li musiikin
harrast;tj:H O'·:H epiimiellekk:iit;i tai n:liselli;")ia ulottuu niin pitblle
menneisyydes!ö kuin y!ip:i:itiiiin \·oimme p:i:btii. l.;.lwrence Kramer (199;. ;1)
puolest":ln sijo itt:I:1 musiikin fenliniinisy~·de n nimenomaan moderni n :I):ln
ilmiöksi. H:inen Illielest:i:in musiik ki on tuona aikan:! edust:lnul kulttllurisesli
määritelty:i toista: häil~'\";i ;i. irr.ltion:t:tlist;1 ja ep;im;i;iriibt:i. jolloin lllllSiikiksi on
mii;iritelty fellliniinisiksi miellellyjii :lsioit:t j:t ilmiöitii. Sibdius-kiI IXl iluss:l kin
t;lil:I\':1I1 Illuusikon omin:tisuuk!oiksi nimelliin turlll..'"elli:-.uus ja herkkyys (]v:-t6-i7: 0:23: .I/(> S(liset 15.12.95). joita modernina aikana on pidetty pikemminkin
naisille kuin Illiehille o min:tisina piirtein:i (ks. esilll . .Ja).:).:ar 199- 1989. 188) .

-)

K~ ....,kuun !l)I)(J IOPU>"l ' UflIlll.·n \!m ...,!..k",,:n lllll o 11 ".1 "Ii ,·hh:.:n,J .ill.~ "' .....·nu. ,,"'1;'
nlldliJ "II 2dJ j .• n ..,,,., IlJl "\.II'len ',,"uu' koko j,i ......nrll.I.lrJ'lJ oli ,'" n. 1;
!.Uloll.1 <.,
ole l"rkemp,.1 1'~lUi.1 ",,1.1. mll.. mu,,,kinl..I<·I,1 1,1'<'n,'lo edu,I,.,1
KWk'nkin
iJ'enl1lO1k'ulu(,k!..kn mukoi'l11 '1111,' luok.I":'. johon 1,11l"nl.,i,1.I 1.,i<kmu"lIkkia '''111.'' len
orh"lerL"kkn Ilw",ikol k"ul ",.,t '"1 \)\\een<i 1110 1;1,~tl\.!. 1m,u n"~hi,, on -111.' 11:"".'
H)I-l T:!ldn """"m"k ,,,l,,,,kk;,",n kuulu, "la muu"k<)i'I.1 l1ai<ia on ,ii, n ."\6',
(l'uhdmk e..kU'lelu :-'1I0rlk."n '\luu..ikk"len Liiuo ry,n \""ni'IO"llI<"<:ri :,irp'l :,cpp,i'<·n koin,,;,

6

KJ<II!<·iIU f,·nu1lIinmL"n i;' n,",<:llIn<'n ",k;, m;.,kIlIiI1lUl,·n ~L n"... h;n~'n '''U;';1I1 -.ell"""n
("lLnI'lI'lIu!..,,,n. joIk" m.urtun.ll lI"'I~"L kuluuun ...... ''-.l kom ... k'lI'~;1 n,.,~,llc ~I micllLlk
OIl1"',I,,,k,, p"ne,k" 5.o-k" n.lIll,; purkL1 dlJ k,i"u<...1 m,<·, 1" nJ"'en ''',11 kuluuun ..,,,
kOIl'llllklI0lt:.
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Heikinheimo dini \":ili!';ilpailun alkaessa Helsil/gil/ S{/IIOllliS.';(1 (24" 11"95:1 )
naisten oleva n jopa taita\"Jlllpia \"iulunsoinajia kuin m iehet. I"Unen mie!est:Ein
puht:lllS" \"i\"a hteikkuus ja herkkyys O\"Jl n i menom:l~l!1 naisille tyypillisd ominaisuuksia" jotka O\":H dulun soitossa l:irke~impi:i a\"uia kuin miehinen karkells
!llikWn muu soiIin <:i luonnu n:liselle niin kuin \"iulu - jos o tet:lan lukuun
I",likk:lp;i sdbisel s:iiinnön \"ah\"ista\":ll poikkeukset kuin pianisl il Cbr;l
SchU111;llln" Gina Bachaller ja 1.:11l1~1 "\ Iikkob i:l urkuri "\J;lrie-Cb ire Alain"
!llutw ku n \"iulua soinaa sdbinen n:linen kuin :'I hri<t111 Fried l;li A nn:1
Slojcva, o n \ ;t1 mis Iyömiiiin kllllkallsip;llkk:lrlS:l (t.s" \"erolUksen ;;ilk.::en
k:il<.:en jOi:i'":in osan " mik:i ei 01<:" paljon) , "elOa sii tii. elli; I/ä/II ih;lllaSli ei
,"iulu;l , "oi SOill;I;1 yksik:i:in mies - ei OiSll~lh" ei Tn:l jako,"" <:i kukaan
kolmest;l t:i.:;s:; mainin;l\"asta kilpa ilij;lst:l"
Klltt:n ka ikk i Pll01USlUsbilOksen k:i)"!1<:"et tiet;i,")t. mksten pubet:"!
"~aa!1:11":[( olla <ilist:i hy'"inkin karkei t,l " j:l ' ";likkei lUOI;1 kl1:1i s(;', "a;1 !:iirost;l
olisi k:lYllI"rkiiiin . tuntuu siltii. en;i '";lin mtisen skh"ISI:1 , "oi kohota jO!:lin
niin pllhd:1S!:l _ niin ' "iV,lhteik:!st:l j;l herkkiä kuin Anna Sloj<:"van viulusta"
I's, "kOlllelriassa <:"i tiet:iiikseni ole I"iehi kehiteuy deklronisr;l min:lri:1
timiin lllel"killisen ilmiön p;lli:l~tami~c('n" lllU1l;! ei Llr\"itsek:i:l11: viulu
p:lliaslaa kaiken "
Jok:!inel1 nainen ei 10sin sait;! ,-jUIU;1 ;l\110111a;1lIisesli paremmin kuin
mies" lmll!:1 silloin kun I:lhiat onl upe;ll" l.okn iikk:i kunnossa j:l kun
soi ltaja on sisiiist:inyt ' "iulun soiton j;lloillllllal perinteet monE'lt;1
sukupoh'elt:1 hienoia open:l ji:l" silloin on luloksena sdbinen ihme kuin
Anna Slojev;l.

I-leikinheimon

lis~lks i

kuban muu ei mediassa suoranaisesti

\"~iill:ln)'t

nais-

l en ole\'an miehEl parempia \"iulisteja" H)T:in muusikon ominaisuuksiksi kuitenk in nimelliin moni;! sdb isi:l asioita" joiden kullluuristen stereOtypioiden
mukaan ajatellaan m;brinydn pi k emmink in feminiinisiksi kui n m:lsku liinisiksi.
il l usiik in femini ini seksi kulnuurin alueeksi nime~irnisen perinteen voisi 11lUl1;1 rnerk itse\":in sit~i. etti n:lisi lle olisi erityisen ltlonte\"JJ t oimi ~l rnusiikin kent:i1b" Toisaalta kuiten k in tie&irnrne" en:i naisten i~1 musi ikin sidos on ollut ja on
monin ta,"oi n ongelmallinen. Pohdin t:iss:i 11lHlSS:l sit:i. miten muusikkous
Sibelius-kilpailussa SUkUpllOlillui" Tarkastelen" miten nais- ja miesmllllsikot
merk ityksellistetliin sullleessa fe m iniinisyyteen j~l 11l:lskllliiniSlluteen"

Mullovat, maatuskat ja musjjkkjajattelijat
Unsi11laisessa taidemllsiikkikllhtuurissa \"a:ttteet rnerkitsedt yleens:i hyvin
se!dst i kantajansa joko naisiksi tai m iehiksi. :'\ais- p rn iesmllusikoiden \':i! inen
ero rnerki t:U n taidemusi ikki kulUllurille lyypillisess:i pllh'lltllmisessa kahden
a s i~l11 - toisi i ns ~l monin t;n"oin li inyden seksuaalisuuden jJ yksilöll isyyden
esitUmisen - ~ll'ltl1a" Sibelius-kilpailun fin:l~tlist:l tehdyiss:i te!e\"isio-ohjelm issa
viimeiseen e r~i~in asti selv i~·tyneet kolm e naist:l. Elisabeth l3atbslwili" )u-Young
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B:lek ja .\ladob S:l(o. oli\':H pukeutuneet naisiksi varsin :listi!1isella tavalb.
Kaikill:1 heist:; o li ylb:in k ~; s i\'a1Tet ja olbp:bt !XIIj:lst:l\·a. yb oSast;lan tiukka
leninki . Baekin puku oli ki rkkaan pun:l inen. alasp:iin le\'ene\':[ j:1 nilkko ihin :l sti
ulo llll\'a leninki . Huulipunassa toistu i \':lalleen kirkk a:lnpunainen väri.
B:lIi:lslwilil13 oli yWWn lllusta j:1 ybreunaltaan kimalteleva leninki. jonka
harsonuisen abosan et\lhe!ma oli t:lkahelma:1 lyhyempi p:ll j:lst:len Bati:tslwilin
s:i:iret kanka:1I1 :111:1 j:1 sen I:ipi. Sato n pukun:1 o li lllusta. pitk;i leninki.
Naisten juhla- ja ih:lpuvuiss:1 ko rostuu suhteessa rnie:.ten frakk eihin ja
pukuih in seksuaalisuuden lis:iksi yksil öllisyys: Naisen :Isun pit;Ei olla erib inen
kuin muiden naisten \'aauee\. :"iaissolistit eidt bnsimaisen laidemusiikin konseneissa yh;i (."-delleenki:in pukeudu miesten p ukuihin \·erl aulll\'iin. naisen
ammati11islluU:\ k orost;ldin jakkupuk uihin ( Fuller 1996. 29).
Sibelius-k il pai lun finaaliin osallistuneiden miesl('n pukeutumisen kUV:lllS
ki y helposti j;\ lyhyesti: he oli\'at pukeutuneet konsemoja esiu:iess:i:in joko
fr.tkkiin tai muslaan pllkmlll. jotka molemmat peiuidt heid:in nlumiinsa niin ,
eHei p:djast:1 pintaa juurik:lan ollul n:i ky\·issä . .\!iesten pukeutuminen k onserttitilameissa korostaa yhten:iisyylt:i. joka o n \',Ist:lkkainen pyrkimys suhtet:ss:t bnsim:liss:1 mcxlernin:1 aik:m a varsin :1I"\'o kkaaksi koeltuun yk silöllisyyden esinämisen mahdollismlleen . .\Iiesten yhten:iisyys k osk ee kuitenkin ainoastaan heid:in ruumist:I:I!l. sUU yhteniiinen j:1 huomiola kiinniltäm:itö n pukeutuminen
tekee rn:lhdolli seksi kuulijo iden keskitt ymisen 'itse' musiikkiin miesten ruumiiden k:llsomisen sijasta. Yhtenäinen pukeutuminen \'ah-oo miehen ruumiiseen
k ohdistU\'aa k:l\sett:\ (I-Ei nninen 199- . 121 ). piiloll:I:1 miehen nltllniin ja rakentaa 11liesmuusiko iden identiteetin pikemminkin heicbn mielens:i kuin f\lumiin
var:lan . !lliesten pukeutumiseen kiinnitetä:in huomiota aino;lst;I;ln silloin . kun
se poikkeaa sille asettuneesta no rmista: he;c!:i n pukeulUl11isensa on joko
pllkeutllmisk oex1in mukaista tai ei. ?l1iesten pukeutuminen korostaa ammatilliSllllt\;l: puvut ja frakit O\' ~1l miesmuusikoiden ammalliunivormuja. tYÖv:I:Hteit:\
(ks. ibid .) .
.\ Iiehen mumiille ja sllkupuo lelle musiikkiesityksess,;i on t}'ypillist;i n:ikym :iHÖ m~tys : se on normi. joka ei kyseenabistu eiki niiy. ellei sit:i "ana v:l sten
kyseen:l bisteta ( Green 1997. 54-55). Mielenk iintoista on. euii b nsirnaiscn taidemusiikin ehk:i ar\"ostetuimmassa ammatissa. k:lpellimest:lrina l oimiess:lan
naiset pukelllUv:1I usein h ~'\"in m:l skllli inisella t:I\':lIb . Kapelli mestari us ei salli
pukeummist:1 naiselliseen ilt:lpukuun : miehisest:i normi sta po ikkearnista . katseen koh teeksi asellumiSt:1 j:1 k:tpdlimestarin merkityksellist:imistä 'ulkomusiikilliseen ' kuulU\'ien asio iden :l\"ul b . nuumiin n ;ik rmättÖ m~"rs musiikkiesilykse~i

ei ole neutr:I:IIi . \':Ian miehinen piirre.
Naismuusiko n TUumis ja sukupuo li o li Sibelius-kilpailussa n:ikY\':irnpi kuin
miesten. Naisten ulkon:iÖSI:i keskusteli iin mediassa paljo n. muna miesmuusiko iden ulkOIl:iköön pmlluniin \'ain muut:nTl:m k err:m. Sellr:I:I\'ass:l k:nkelm:l ssa Ee\':l Hir\'ens:\lo muistelee aikaisempien Sibelius-kilp:l ilujen suosikkeja:ln.
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Ensimmäisest:i kis:1SI:1 }-liryenS:llo muist:l:1 myös hy\'in ronskabisiu:lin
SU!n'",151i SOitt:ulc<:n J~:I1\ -J:Kques K:mlOrowin. jok a oli fina:lliss:1 sei tscm;is
ia on nykyisin Illl1ne11l1 pailsi ' ·illlllt'litdlij:ttl:l myös k:ipe llilllestarina. Han
on Tapiob sinfo niel1an yl ikapel limestari.
Suo sikkeihin kuuluu myös Li,lna I S:ik:id7.e. job
s,li jael lln
ensimmäisen p:ll kinnon ' ·1I0nml 19-0 Tumma j:t k:tuni s U:I11,1 oli myös
orkestel-eiden suosiossa: R:ldlon si nfonia orke~ teri nimcsi h;inet .\Ii ss
l"iulukilpailuksi. m ist:! Illerkk in;i hän sai ympiiri lleen n :iUhankin.
n;lurohta:l 1-lil"\·el1$o.110. ( \1'"(1,.1.>(111(1('11 l.e!lli 30. 11 .95:1.)

Liana Isa k ldzen ulkon:ikö ei ole ylEi olevass:! k:llkelm:issa lisä hlinen muusikkollteensa \·:1:111 yhdess:i kilpailllsijoiluksen kinss:i k:likki. mitii hiinest:i kerrotaan. Viulistin k:lnnalt:t ei ole yhdentekevää . muistetaanko hiinet soiUOlaitOIlsa vai ulkon:iköns:i p erusteelb
Pelkki soiuotailO ei riit:i tekem:Ein naislllulIsikost:t menestyjää. sillä naisten
pit:i isi olI:! eroonisesti vieh:in:ivi:i sekä l:n"a lb että myös markkinointia vart en
llIotetllsSa m:lteri:l al iss:i.
Etsitiiiinkö I"iulukilp:tilull:i p:trh:tit:t '·iulistej:l! Tusk in. kis:tn k:tUtl:1 h:u:laan
tähteä. joll:t tiiytetiiiin konsentis:t1it kuulijoilb 1.1 h~\)·firmojen p:mkkitilit
f3h:\Il:t.
Fin:t:tlist:\ pudonneist:l ' ·enäjän Ann:l Slojel":t lb ei o llut -om:tatuom:tri:\. Hän soitti ,·illier.issä kcrr,lss:t:tn erinom;\i ~sti. mutta häneltii
puuttuu yksi o lcnn:lincn al"ll. Sloje'-:t ei nimiuiiin I"arsin:lisesli ole mikäiin
muUol'a. ' "aan pikemminkin tuoll;tist:l. ö h k ö h. ma;ltusk;llil;dli:l. niiin
k:tikell:t ko hteliaisuudella. ]-];inen kari sm:\ns:t ja ulkoniikönsii ei kukat ies
möisi t:Jr]x-eksi. (TS 30. 1 1.95b.)
EleI{i -Saill/(/{ISf{/ (28. 11.95b) käy ilmi mitä t:l lx ihtull silloin. jos naismuusikko kiinniltaa huomiot:1 ulkonäköönsii.

Affi}' Oshiro edusti Yhdys'·:thoja. Hänen soi toss:l:1I1 oli hieman
häiritsel-ää "Ka uniit ja ro hkeat- ·meininkiii: t:t\·:lt\om;m tiirkeiEi tuntui
olel"an myös se, mi!tii bl"alb niiyttää. Soitto oli suju'·'la. mutta
ulkok ohtaist:! j:l rytmejii nieleskele\·iiä .

Myös lfwfebdessli (2. 12.95) kerroniin ll:lismUllsik on ltlkon:iköön liittyvisl:i
ongelmista.
;\Iarkkinat o'·al nykyit:ln kOl'at ja moni-ilmeiset. ~uoria I"iulistine[tejä
esi tc!b:in m:tinoksiS~1 I";ihissj m:irissii \·a:U1t:""iSs-'1. On tuskin pel ko a siitä.
ell:i niikisimme Pekka Kuusisto n k u\·:tn tulel"in:tk;l:m I'uosin:t muissa kuin
:tsi:tlJisiss:1 yhteyksissii ja t:unineissa.

Yhtä;i!t:i n:\ismul.Isikolle seksikkyys on t:irke:i:i ja v:il\l:im:1tönt:i jopa Sibelius-kil p ailun \·oinamisek si. 111\.1\1:1 toiS:l:!lt;t taas seksikkyys :tseU;I;1 melkeinp:i
v:iist:illlJ.l\öllliisti kyseenalaiseksi sekä hiinen aikomusten sa Vab\"llUclen seb
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myös h~inen kY\)'kkyyt\!lls:i muusikkona (ks , myös Fuller 1996. 29). ;\'aisten
IlltlllSikkoul\;'\!ll s is~ihyy pelko si i!;!. t't!:l mllsiikkiesilyksiin liiny\':i seksuaalisu us
on ·lii:l11isla·. ~aismullsikot t:ls:lp:l inottelen,t Illusiikkiesilyksiss:i sekSll:I:l lisllllden IOh'on;I\'an j:l lii:llli;'I::n esitt:imis\:'n \']I isell:i \·citsel1l\:,d l];i . YI1l:[:[h:[ he ei\':i!
saisi olla "maatllsk:m1:tJlisi:I". muna tOiS:I:lI t:1 he eidl myöskiiiin saisi esi in t~' :i ui
pikemm inkin tulI:! p:lSSii\'isin:t "esitt'llyiksi" \':ihi::.::.:l m:iriss:l \ ' a:llIeiss:l,~ :'I l iesten
p llkeulUm isen *:bbJlisUll::''' on i!SCst:i:inseh'~)'s,
Viul isti Elin:l \':ihäbn Sibelius-kilpai luun \'alrl1bt alltllrl1be~l:t kertO\':11l jutun
Ctill'llll 50 1/011/(1/ 12, J I J 995b) yht\:'ydc:ss:i ol i kU\':1 \ ·:ih:ibst:i. KU\':l\ekstiss;i
todettiin, ell:i "Elin:l \ ':ih:i!:l mlli ...llllt:la ulkoisdt:l olelllllkselt:lan enemm:in
balell il :lIlssijaa kuin \'iulbtia, B:lletti j:l rytminen \'oimbtelll O\';lIkin kuulun<.>et
V:ih:ibn rep\:'llll:l:lrii n Illtoremp:m:l," ,\ liksi \':ih:i!:i llluistull:t;t c:ne111111:in balettit:l11ssij:l:I ku in viul isti:l' KU\':lss:1 01\:'\':1 \ ':ih:i!;i on niin k:tuni ~, c:lt:[ h:[n kelpa isi
1:l11ssil1l:lall myö::. b:lklli:I, jossa on ybinkert:l is\:'sti ilmaistuna kyse siil :i, mih:[
l:mssij:1 onnislUu n:iYIl:imiiiin, \'aikb \'ieh:ill:i\'rrd\:'n puute (.'sti Ann:1 Sloje\':m
p:irj:i;imisen SihclillS-kilp:tilu~sa (1'S .30. 1I ,95b). niin \'ieh:illihyys aselli \'iilöliin
ammali l lisen i<lt·ntiteetin \'i ulistin:l l\ys\:'enaLliseksi. ~:Iisen ulkon:il\ö \'oi milbisena hr\';ins:i - m:i:iriteltiinp:i h:inel ~illen ep:i\'kh:[Il:i\':ik:>i. bunii ksi 1:li seksikk:i:iksi - 011:1 uhb Idnen 1l1uusikkOlldelleell,
Vertailun vuoksi t:Hkas te!c:n Kuusiston t:t ileilijuud\:'r1 rak e!1Itlm ista
Huji 'lIds/odsb/(ldelissa (22. 11.95), jo::.:>:I kerroniin, \:,ll:[ "K ul.t:>l!,tos konstn:lrspersonlighet ;i r sk:l rpl prot11c:r.ld, h:H1 b!\:'T mer.I som en l11usikt:inbre ;in som en
yiolinisl. \'ilket iir rysligt uppfrisbnde: Kuusiston muusikkouleen ei t:bsii sis:ilIy hiinen fUlImi st:l:tn bink:t:II1, \'iu lbti n ruumis h:il\'\'teUi:i n pois sijoill:lm:tl la
h:inen soitt:lI11bens:l \:'rmemminkin :lj:llllksess:l ja miel\:':>s:i kuin rU\lllliiSS:1
t:tP:lhlU":lksi :Isiaksi. Soitt;lmisen ruumiillbuLI:' h:ihTh.:.'t:i:in nime:im:ilb KUllSbto
"lllllsiikkiaja l tt'lij:l ksi~, Kilpailun par.l:> viulisti ei lIäy/j llliltii:in. silEi hiin kU LI10SI:,:1 pikemmin kin 1l1usiikkiaj:l1telijalta kuin \'iulistilta,
Ruumiin b:ii\Tll;lminen on l11uusikkoudc:ssa t:irke:1:i siitä hllolim:II\;L ell:i sii hen
liil1~'Y

enemll1:ln nlurniillisia rnerkityksi:i kuin s;l\'eh:lmiseen, :'Iluusikon
ruurniilli sulIs on kuitenkin eril :lisla riippuen siit:i. onko hJn mies \'ai nainen,
J'. liesmuLLsikon ruumis \'oid:l:1O piilott:I:1 :lin:l n:ikYlll:illömyytecn aSli. kun I:I:IS
n:lbmuusikko "idot33n \':llw:lsli rtlllrniiseen:.:I, ~:tisen j:1 fuurniillbuuden
:trtikub:ttio tc:kcc: n:tismllu~ikoist:t pitbhi yht:i ulkolllllotOll~a kanssa .
Yld~e.sl i (l{[;lell [;irt ~T ,anoa, cuJ I;lm:i kilp:lilu on Ol1ul J:tp:rnin n:liSlen
hiimm:blYlI;I\':in hieno n:iyuö, Joklinen hd,t;i on -.oilt:1Il1l1 pem~lttl1i"""li

".Ii~muu ..ikkol<;n ri,llrul.II~I.1 .' .....·111.1.1 ku\.I.1 hy·"n "n~Lmlll:lI""n k:lpdlim"'l.rnn 'thomO!_
11o.....'Ch:11ll11l Ill'l-<)-I ')6 I ) I.IU'UnlO: -'I1R' IrHunk \\'lIh \\'O'11"n in .:111 ord''''Ir.. l~ Ih.1I jf Iher
:1'''' :1I1r.luin· jl ",ill UIN.·I rny pl,,,,,,,,,, .Ind II lh"'y',e nOl II "iII Up-.cl Ille (A,],:;", ~I ''''''Ill:m
lers, ~O, "1 Fuller 1996, r 1
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h:!rjoitl'(llt tdlt;i\';it hy\'in
k:lll1libs:1

;lSlli~s,L

i~1

':Siint r nyt Cl'il1:iin hiT:ill:i 111:11db n lilltissa ja

(HS 2'i,1 1.9'ia .l

Samalla ta\':llb kuin Pekka Kuu siston nime;iminen mllsiikki:ljatteli jaksi h:iivyll:i:i h:inen ruumiinsa. llaismllusikoiden l iitt:iminen yhteen heid:in ruumii dens:l kanssJ asettaa kvseenabiseksi heicLin kykyns;i by":i:i j;irke:Ein ja mielt:i;in, jotka o\'at hyd n mllusikkouc1en rakentumi sess:! Ui rkeiti ;!sioita.
j\;~lismuusiko iden

ruumiic!en merkityksellist:iminen ylti kuvatu lla tava lla

\'oicL!:m n:i!JcEi naismllusikoiden kontrollo imisen muotona , Cusickin ( 1999,
-1----178) mukaan mu si ikkia tekeden naiste n poissu l keminen on reakti o sille
eurooppabisen ajattelun jo \"ttosisatoja \'anhalle perinteelle, jossa musiikin V:lSIUstamaton \'oi111a n:ihc!;i:in samanlaisena ilmiön:i kuin se erooninen \'alt~L joka
naisten ruumiilb

aj~Helb~l[1

Ole\-;Hl miesten ruumii seen, Jo l'l:tto n ja myöhem-

min Al1u si seki lianslick bsittelidt musi ikin \'o im:tn aiheltllam:u pelkoa su ku puoleen, sukupuolieroon j:l sukupuoliseen \'etO\'oimaan liinyvilb kieli k uvilla
Einsinuisen 11lusiikkikulttuurin perintt:'ess:i lmtsi ikin komrolloiminen yhdistyy
naisten kontrolloimiseen. (Ibid.)

Hallittu ruumis
Anthony Easthopt:' (1986. 52) on todennut. etUi Linsimaisessa moc1erniss~t
aj:lltdussa p:i:i hall itsee mlllll:! rttulllista j:1 lllieli hallitsee ruumi st:!. ,\ -[jelt:i
puolestaan h:11lil;I;\I1 prjdl:i, Tiimii :liatus eddlyniEi sddii erO;1 mielen ja
ruum iin dlilb . :\ Iielen j;l ruu m ii n dlisen eron tekeminen o n erityisen t:irke;i;i
mieh iselle ruumiill e, jonka t;iyt~T o lla tietoisen tahdon ja aikomllsten \' ~iline,
(]bicl.) i\l iten viulisti t onnistui \ ' ~n Sibelius-ki lpai lussa kont rolloima;m ruumiitaan
mllsi i k k iesit yksiss;i!
Hy\':in Illullsikon esit\-ksess:l soilu pn ruumis ei h :iiritse muusikon j,l kuuli jan k eskill ymist:i 'ilse' musii k ki in, l-felsiugiu Srl/l omi.lvl (2--1, 11.95:1) Heikinhcimo IOtesi Dimilri i\!:tl11inin ole\':ln
n:iiden kisoien loddlinen ;lrblokr:lani. Tabril'i!t:ikin \'oi p:i:ileIU , en:i hiin
ei "oitt;lessaan hie~tr. koski h:in "oin:l:l o ikeaoppisöti. ken'eSli ja
tyylikkii:isti. Aiini iI10;l:1 hiinen \'iullbl;lan kepe:isti lehaluaen ku in lintu,
eik:i "e o le lIlik:i:in kan:l lintu tai \':Irb, \'aan Uhinn:i p:i:iskynen.

Ke\-yen SOittamisen ihanteen Illukaisest i Illuusikkojen työergonomia on vi ime aikoihin :lsti ollut \-alelltt

~ISia

kavissa asennoissa teht:i\':i:i melko

si it:i huolimatta, et!;i soitt:lI11inen o n ep:illlur~to; b sta

ruumiilli sta toimintaa, Heikinheimo

peittd soittamisen ruu miillisuuden IOte;\tllal la , etti "oikeaoppinen" soittam inen
on ke\'YIl:i. jolloin :Einet irt oa \ ' ~n \'iulusta ke\'yesli,

' -/e!siugiu Sal/olllism (2 1.11.95(') Aittokoski kUI ' ~lili Sibeliusta \'iu l istin:l.
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l':ii\':in Sibelius
Janne j:innitt i
Jos Jean Sibelius hedisi ku olleiS!:l j:1 osallis! uisi nimikkokil]Xliluunsa, h:in
karsiutuisi ,'ääj:i:im:in:i jo alkueri ss:i. \';likka s:i,'dtijamesl;lri onniSluisik in
h;ln kk iuIUll1;l;ln pitk:in soinolJuon jJl ke<:,n huippukullloon, h:indlt' j:iisi
yksi y!ilsep:i:isem:ilön este: heikot hermo!.
,l;mne-pOika oli kOl'a iännin:ij:i. J-Eint:i klll'ailtiin "ruumiinrakenlccl!;I;1Il
herllloherk:iksi-' ja h:inen ramppikllumeens;l o li ankaraa. J-blllt.·t'nlinn;ln
Iyst'on juhlatil;!isuuksiss;1 Sibelius oli miltei I':ik isin puskt.,tuva
korokkeelle, j;1 ku n h:in joskus kes:iilt;lisin soineli S:i:iksm:ieWi , h:in seisoi
ujounaan sdin \'I<::i soon
Vuonna 1890 2·t-\,uoti;ls Sibelius pyrki ,'illlunsoittaj;lksi \X 'ienin
filhannon iseen orkes!eriin_ Koesoi!to Illeni ku i tenk in pieleen: alun
i:ilkeen Sibeliuksen suuhun k ihosi "Ill<:,ullin lll;lku", koko ruumis \',lpisi j;l
pyörtyminen o li Uhdl:i , I'esti:[ ei irronnut

Sibeliuksen vaikeudet muusi k kona johlll\':n si il:i. eu:i h:in ei kykene soiu:\essaan kOlllrolloim:1:111 ruumisl:!an, Kun ruu m iin hallinta h:i\'; :i:\, m iehenk in
ruumis tulee n:ikyv:iksi.
S:iveh:ij:in:i Sibel iu ksen ruumis

rnerkityksel l isl~')'

toisella tavalla, Seuraavassa ,

SlI olllell Urbei/II/ebdessä (2 1 12,95) ilmestyneess:i haasullelttbtkelnussa liikunn:lll ja viulunsoiton suhteita selviu;i;\ Pekka Kuusisto,
Mikä on liikunnan merkitys viulunsoittOOIl ?
-.\Ei olen ehdOl!omasti Sil;i mk!!;i, eua ka n n;U!;I;l h;lIT:IS!;l;l iot:1 in urheilu;!.
Kuitenkin kilp;li1utibnne on sen '-<:,ITan r;lsk! s, e11:i \:iytyy 01l:1 hy"i!ss:!
kunnoss;l, jotU jaksaa SOilt;l;l d i tunnin yleisön edess:i ,\ J;i olen t:itä
mielt:i. l';likka mulle nyt tuleekin mieleen yks S;lIlOl;I;l11 ko ;Inekdootti
Sibeliuksesl:1, kun ioku radimoimilLlja oli ;liko inaan kysynyt h:im: Jt:i, ell:i
onko liikunnall;l ollut nikutusta mestarin korke;l;m ik:i:in, SiI)<:'lius v;lS!asi
siihen, eltii on, "Ikin:i en ole yhtään turhaa ;lske!t;l Ol!;II1Ul!" .\Iulla Sibdius
olikin s:i,'el!i\i:i.

K uusiston vastauksesta kiiy selv:isti ilmi ettii Illuusikon ruullliin pit:i:i olla
hyv:iss:i kunnossa juuri siksi, ettei Illusi ikkiesit\'ksessii kiivisi samalb u\';! lb
kuin Sibeliukselle \X' jenin filharnlOnisen orkesterin koesoitossa, Ruumis pit:i;l
soittaessa ha ll ita siten, el1ii se ei n:iy, Komrolloim:non ruumis hjiritsee esityst;L
K uusist()n puheessa s:i\'e!t:ij;in ja muusikon dlinen ero rakentuu mieli/ ruumis
-dikotombn V;!~l:tn, Cusick ( 199·1:1, 16) o n todennut. eli;! s:i\'e1t:ijyyden llliel1isyys ei johdu nii nkWn siit:\. ell;i monet sivelt:ijät 1ll:i:iri!t}T;it biologisesti m ieh iksi. Pikemminkin s:l\'elt:ijyyden m iehisyys johtuu si;t;i. el1;\ s;\\'e1t;iji\n ymmiirreUi:in olev,l1l mieli ( lIIilld). job luo s;i\"elku\'ioita, joille toiset mielet

:1t1(;lV;!t

merkityksiiL .I0U:1 kiisit)"s miehisest;i ruumiista t:lhclon ja aikomusten v;ilineen:i
tOteutuisi, mies1l1uusikon ruumis on h~i i \yteU;i\ ' :i S:\\'eltiiir\'s p iilottaa jo i!sessikin ruu m iin tehokkaammin kuin mUllsikkous,
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Kaikki

soiltaj~lt ei\·~it

Sibelius-kilpailus.';:l kyenneet hallitsem:l;\n ruumistaan

tarpeeksi hy\·in . Ruumiin kontrollin keskeisyys ilmeni hyvin silloin. kun sanoma1ehdiss~i arvostelti in muusikoita. joiden ruumiissa n;ikyi ·ylim:Ur:iistX liikehdi11l;i;i. i\'ku1rico Pado\·anin kerrottiin tehostaneen Paganinia soinaessaan ··hurjaa menoaa Ipo. meno:l:lIl] tömist:im:ilU jalkaa··

jonka seurauksena Heik in -

heimo totesi. el1:[ ··[oln kou lukunlakysymys. luetaank o I:ill:tinen lehokeino
oikea~lt1 Paganini-tulkintan [po. tulk intaan] kuuluvaksi vai

er·

( HS 23.11.95:1. )
Taita\·a soittaja kykenee h~lllitsel11aan ruumiinsa I:iydel l isesli. aina bsvojen
ilmeit:i l11yöden. Radosb\\" Szulcista todelliin. en;i h:in ··saall;lisi joissain oloissa
menetelEL siiLi h~in on kelpo viulisti jokamiessarjaan. Sit:i ennen h;inen pi6isi
h:lrjoilelb peilin edess~i j~l oppi :! hallitsemaan kasvons:l Viulun soinaminen ja
Gogolin roolig:lllerLln esitt:iminen samaa n aika:m ei kay"· (HS 2.~.11.95a.)
Kontrollin keskeisyys korostuu ll1usiikkikilpailuissa. Sibelius-kilpailussa kil pailtiin Iyhyesli sanOlluna siit:i. kub kilp:lilijoista pystyi kontrolloimaan esityksi:Un parhaiten . .Jolla esityksel olish·;1l sujuneet mahdollisimman tarkIsti etuk:iteen suunnitellulla ta\"alb. \·ju list i! olj\·:1I \·iett:ineet kilp:lilua ede l t:iv~i t kuukaudet keskillyneesti ja ahkerasti harjoitdkn. Harjoittelun, Jatautumisen ja kesk ittymisen andia pyrin iin SlH!1lninelemaan esitykset t:!l"kasti p ienint:i p i inoa myöden : "Kil pailijan suoritusta rakenneta:1l1 o losuhteisiin - akusti ikk:t:m ja tuomariston kon·ille - sopivaksi. Jok:linen nyanssi . dynaalll inen vaih telu , hicL!stus ja
kiihclvtys hiotaan millimetrin t;lrkkuudella .. (AJ 19. 11 1995b.)
Medi:lssa kuvailtiin !a\·easti

sit~i.

miten \·iulistit 0Ii\":1I kilpa iluesityksi:i harjoi-

tellessaan pyrkineet m inimoimaan kaikki mahdolliset hal linnan ulkopuolel la
olevat tekij;it. Suom:lbisilb \iulisteill:! oli ki l pailuun valmistautuessaan apu naan
jopa lIrheilupsykologi.
Urheilijoiden luntem:l psykologi Seppo Heino on opastanut soittajia
kiyll;im:i:in midiku\·:lharjoittdua. k:iym;i:in t.'luk:iteen Wpi kaikki brikOl·
mit:i !ehd:i. kun k:idet :1 1k:J\'~11 hikoilb niin. ettei \·iulu pysy hyppysiss;i !;ti
kun btsomosta osu u silmä:in peUiuy kriitikko. 1--] ··Psyykkinen
\":llment:Hlluminen on myös UI:ln k:mnaha tärke;i;i. los hermot ei\-:it
Ia\":llla pic!:ik:i:in. sinne on hY'·in \·aike;1 n Ou~t:l \lude~t:t:ln·· Tllom:tS
Haapanen s;moo. <SlIo/J/el/ f.;ul"ofe/)ti 1- 11199);1)
Vaikka viulisti t oli\·at

\·~dmistautllneet

esiryksiin.';d huolella. niin silti soilla-

jien kontrolli ei ;l in;1 toiminut suunnitellulla ta\·:lIJa. Dramaauisista kontrollin
menell:imisen hetkisUi ken oh·:lI Elina V~ih:ib ja kui Virtanen.
Työn aik:ma Elina on joutunut kokemaan myös kndnlll heIkeL Kun

kaiken piti olla juuri kunnossa. Elinalle järjestell iin esiint\"lnis11l;lhdollisuus l.auHasaaress:l.
··Kaikki meni pieleen. Huomasin aj;lItek\·;mi ;I\\·a n IllUi!;1 :tsioita . mit:i
jossain t\·-ohjdmassa oli puhuttu. YhUkki:i pi:mi.~!i lOpelli ja !ajusin. eu:i
minun piti j;nka,l siit;i etccnp;iin. muua cn !lenllY! miten. Se oli kam:ll;I;I··.
Elina pUllsk:lhtaa.
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Tuom;l~

J-I_lar;mCn i;l !lcppo Heino n"'UI ' O\'~1 Elina;l nYI
1';illc!l1!l1:\n Fl lukem:l~n nuot!ei;l klik<"~ : 1 r:luh:l~~a .
"Om:lss:t p: i ;i .,~:i sdbincn ~chmnin IllU I10-0~:tn ullohdus \'oi (UntU:I
ikuisuudelu. mull:! kuuliini'(a ,il;i luskin huom:l,j klll.::t:lIl, Eik:i <:"silys
k:t:ldu siihcn. dl:; (,lIct' hetk.::llincn pyS:ihdys. Ed",~ I'illlukilp:lilussa sc ei
IlK'rkil.;e pelin mt-ndy't.i . Se o n 1':lin inhimilli'l:i." (511011/1'1/ Io:/I/"u{e/)Ii
1-.11.9'):[.)
h:l!ioinelell1~an

"EI;i111:\ni k:whein hdki"" huokaili Kali Virtanen d h,lIt:li:<11 c,iintymi''''tl~:; jälktttl. '"Hcrmot mcin:hi peuiU, Ylc<:"n~il en iiinnil:l olknkl:1I1.
111\111:1 1':lg:minin k:lprii,ci'~:l alkoi\":ll pol\'e( IUli,la, .Iolhik;i,i t·i IOldllll
:1;n:1 kiskyj:i. (HS 10, 11. 19'-) 'i(". 1
\':lisille tapahtui ylW kUI':lIIUjCll cpiionnbtlllnio;lt'1l Ii.:dksi myös selbisi;l
asioita. joiden aj;ttdtiin o k-\':In kontrollin lIlollum~lUOllli,:-a . :'Ikcli:1 kiinnilli run :.aasti huom iol;t muutamiin :-elbi"iin t;tp:tlmnniin. joihin liinyi S:lI\uma ja ep:i onni .
Ensimndint:>n nmsaas\i huo miol:1 oS:l kseen saanut :.-;IIIUI11:1 o li j;lp:lnilaiscn
:-;;lI,Sllmi T:ll11:lin "alikoitu1llincn kilp:lilun aloiHaj:l ksi. Sibdius-kilpailu alkoi iulkisell:t kilpai lu jiirjesl yksen :1I"\"onnalla. JOI:1 seurattiin

~ano1llalt'hdistössii

tarkas-

Ii. At"\"onnan perusleella \':l1itti in kilp:lillln aloinaja. :'Il11111 l"ill listi t soini\':1I OSlIllIt'n:-:I h:inen jii lkeen sii aakkosj;irit'styksess:i f<\il pai lun :Iloitt:l jan osa ei o llut
t:l\·Oileltll. sill:i sen aj:llt'hiin 1llt'rkit~L-\' iin <:piionn ...:l: "f<\llnh:l n :Irp:l ei Iailtaisi
soitt:lI11aan heli en.,irnrn:ii,t'n:i. On kuin siiiintÖ. etUi :-.ilb paik:ilb soillat1ln ei
koska:m piiiise i:lIkoon " (JIta/,,/)1i 16 .11.1995 ). tOIt':;i \'iu1i:;li .hlkk:l :'I1t'rj:u1el1
rmnll:lI11:t;[ p:iil'iEi <:nnen kilp:l ilun :llku:l. Pauliina Qu:u1dt-:'I1:1I1Iila oli soinojii rjt'stykscst:i samaa miell:i kuin _\krj:menkin.
-l.oppupiii;%:i oli,i kil';l -om:1:1 . l'auJiina Quandl-.\I:t!11ila 1O\\"Oi IllU\lIama
p:iil'ii enn~n :-.il>cli\l~- kl 1 p,lilult'n c,iimymbpf\c,>ll'k'cn :l1"\"on\:I:1 .
·Siinii 1':lill~c~~a on ibc rauhoiuunlll ja niin on tl!olll:lri,\okin . KlIorion
kilp:lilub~:l soitin k~~kdl:i j:l 'L- IUn( lli mukal'al!a,
Kauhajodl:l 1:lll'Ullll lo il'", kuului onndlarill~ :1,li: [';luliin:l Qll:lnch.\ I :lrnil:l!1 ~siinlrl1li'lu ()ro o n alkukilr:lilu j<:"n I' iim~i~~n ii r :iil":inii
k..-skil"iikkOlla. (Ilkka 21 , 11 . 199'i.)
~k rj:men j:1 QU:ll1lh-:'II:lI1t ib e i\-:it loi\'eidens;l muk;li!>t:'.,!i jOll1unt;."t;'! ellsim-

m:iben soitt;ljan t:'p:imiellytt:i\':i:in ;1:-eJllaan. Onne[;l!" p:i:i ni. en:! kilp:lilun :lloil jap:mibinen t1aint'n . :'\:U,LH11i T:U11:1i U/S 19. 1i.9 5c: HämeelI Sal/olllal
19.1 1.95: /Ib/19.1 1.95: !isa/m('rl S(fIIOlllal 19.1 1.95: gail/lllll/ Sal/Olllal 19.11.95:
Uillsi -Sllollli 19.1 1.95: K(/liOlo;II('1I 20. 11 .95: A:esl~ipobjol/II/(/(/ 19, 11.9 5:
Pobjololl SOI/Oll/a! 19. I I. 95: Solol/ Selld/ll/ 5011011/0/ 19. 11. 95). Linsimaisen
[i

kulttuurin T oiset - naisel ja a:I:.-bl:list'1 "iulis[il - o l i";l1 onneltaren suosikk eja
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"Arpaonni j;irjesti soiltoj~iriestyksen niin. eltii alkueriin :doitt i bksi j:lp:mitana ,
joiden iiilkeen tuli bksi .~uoll1:llaisu neitosta. sitten taas bksi bu koicl:ln soituiaa"' (//S 20.1 1. 1995b). Sattuman si i\'ittijin;i an'ontatilaislluclessa toimint kilp:lilun sihteeri !II inna Pilbnen ja tuomariston sihteeri Kristiina Imlllonen (HIJ/
19, 11.1995). Kontrolli n \·:Istakohcbl. onni. ep;ionni ja sattuma, liittyi\';it an'ontat ibisulIdess:I ennemminkin n:lisiin ku in miehiin. An-onnan tarkoituksena o l i
asel1 aa \·ju lislil prjestykseen. jonb lekijöinii olil":ll n:liset Onnel1aren m;[;lr;i;[l11;i ja naisten toteuU:1I11:1 jiirjestvs :lsettui enilllllliikseen miehist:i koostuvan tuomariston t ekem~in kontrol loidull ja harkitun j;irjest)'ksen \·;Lst:lkol l cbksi.
!lledi:lssa I\erron iin kolmen ihmisen sairastumisesta Sibelius- kil pailun :l ika n:l

Kilpailuun ilmoittautunut dlllisti lkb Szil\'a~' joutui S:l irastdun vuoksi

peruutl:llll:l:ln oS:lllistumisensa ki lpailuun jo ennen sen alkua. Koska SZilvayn
osallistumisen peruuntul11inen t:lp:lhtui jo ennen ki llxlilun alkamist:l . se sil'uulen iin Illed i:lssa muutamalla lyhyelb maininnalb

(f-IS

18, 1 1.95b:

Sm '011 SOI/OIl1al

18. l 1.95: :\:29),
Toinen sairaslUja. Andrea Dub-Lö\yenstein sekisi loppukilpailuun asti.
mutta JOUlui sa irasteltuaan koko alkukilpailun ajan j;iltiimiiiin k ilpailun kesken
sen ollessa jo loppusuoralla, !)uka-LÖ\\'enstei nin sairastuminen oli d ram:ultisemp;\:l kuin Szih"ayn si ksi. ettii kilpailu o l i jo ehtinyt pitkille kesl\eyttiimispiEitökseen menness:i. Talxlhtumaa kommel1loitiin cnemllliln kuin Szill'ayn ~airas 
lUlllisl:1 useat sanomalehdet kirjoilli\';1\ 29,1 1,95 Srr:n uutisen perusteella sak~ab i sl"iulistin joutuneen keske~'l1;il11;iiin kilpailun,

Tele\'isiossa !)ub-Lö\\'ensteinin sairastumisla ruolil ':!1 loimill :lja Ainol11ai ja
Pennanen j;1 Aulb Sallinen
Al' T\o Uss:i kilpailll:'~;1 on ;li\';1rl kUkl1 iobbes~d kilpailussa Oll lll om at
dr,ldm,Ulsa eli tiilEi kell;I:1 yksi fimd istdsl;t ~,liLl~IUi loppusuoralb ja jiitti
kilpailun ke~ken . Luulelko dtii ~ iin: i o~:lsy\ n,i ,-oisi o iLI liim:1 hUl'j;1 IXline
mink:i alI:! bikki kilpailij:1t l)'ö~kenlelt'l-;il;
.>\ .s" :\linun on hyvin \';Iikea ~it:i S:U10;1 ko~b [-- ] ",n tllllne ihmisen
henkil öh i<t oria~1 mU11,1 1ll1l1t:l ~en '-erran tie cEin. etU h:in 1
--) o li kyll:i jo
s;1irastellw 1--1 :1ib p,djon ennen n:iil:i kiljxliluja, Ilmeisesti l1:in loutuu
leikbuk~een (--1 Ih:indl:i] on joku ., ellllllonen tulehdus jota iTitclliin
biikkeill:i pob 1llUlt:I Illuua ~e (--) l:i:ikkeinen 0110 ei silten kuilenb;m
aul1aIllII riiltii"iisti sil:qnil si meh:in tied:imme dtii l:Eikkeitten otto ~itten
m)'ö~ sekoittaa ihmi'l,i ja vie , 'ie ter:ln pob ik:i ikl\',i kylW koska h,in oli
la,';1lI01ll;1Il midenkiinloin~'n kilpailij;l 111:i oon h)"\'in pahoill;lI1; et h:in
ioutui l,ihtem,i,in po i~ _ (] \ ',20-21 )

Sairaus on kontrollin ulollllmallollliss:l ole\';I asi:l

LEil\etieteen tarjoamat

keinot - LEikkeet ja leikbus - ell'iil onnistuned hiliitiillliLin tulehdusta pois.
Dub -Lö\\"enstein joutu i Szikayn t:I]1:1an :ll1I:Ul1aan periksi sair:llIdelle j:1 i~ittii 
m:Ein kilpa ilun ke sken ,
KUlen jo :libist:'mmin ( I\s. aitoulla. iiiinilleit:i ja leknologi:ta bsine\e\';i luku)
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kerroin. yksi kilp3ilun tuomariston j:iS\:"nist:i. Ruggiero Ricci. ei p:bSS}1 seuraama:1n
Sibelius-k ilpailua alusta bhtien. Sn1:i h:inen pOis.o;:loloons:1 ei mediassa kerrottu.
on !1i't \":il i... r:l~~:i JXlik:lll:i l :iy~l\lk\li~ ... t1;l . \ ·iul\l t:litdl ij;1
H\lggicro Ricci d I·Oitt:lll1:Htoman e'ileen \"IlOk,i l·oit1\1l 011:1 :tlkucr;i:i

T\lO n la r i~ t o

kUlIntelema ss:1.
Il\röh:i~tyneen:i.

111\111:1

kilp:lilutoimikunn:lIl

1\l1·.llla

hiin

:>:li

1\111"

]{icd on bikki I·:lh... r.i:in p:i:i:.::cid... n -.oitot kuunndllll

n:llIh:lha . (J\eskisllolllo/ail/('I/ 2;' J 1.9.,a.)

! Ielsillgil/ SaI/omissa (18.11.95e) Rieein poi:>s;lolo:.t:l kerrottiin seura;"·;l:.ti:
··T uomariston nestor. -S-nlOtI:tS Rieei ei ehdi '/orce majC'ure -esJeen \:ihden

k uulla koko alkuer.:i:i. mutta h:in kuuntelee n;luhah~l 20 cnsimm;iist;i suoritusta"· Hicci ei siis ollut S;l i raan~1 k,lIen SZi\·:IY ja Dub-Löwcnstcin. m Ulla viulistien
sa ir~lstul11iset ja Riccin POi~S~IOlot OI·al s:lllu nbh:tisi;1 tap:lhtllmi:1 siksi . ett;i he
kaikki joulllh·;lI olt-ma:l11 pob~;t kilpailusta. ;\"aisl"illlisticn sair;lstu m i nen ja
l{jeön ]x>issaolo kuitenkin bsi\lc'dlistelliin eri ta\·oilla. Rietin Ix>io;s;loloa kU\·;!ttiin myöntt'iselJ;i ta\·alla. Ricei:i ei median muk;lan kohdannut ep;ionni \·;lan
eIlIoikeus. sill;i h;in -sai wli;t ·· kilp:tiluun myöh;iss;i ja h;in oli niin kiireinen. ellei
-ehtinyC kilpailuun :liois~1. Tohin kuin Szih·;IY ja Duka-l.ö\, ·enstein. Ricci h:l llilsee kohtalo:l;ln. On tietpti $t"ldii. ett;i sukupuolieron Ii:):ik:.i n;tis\·iulistej;l j;t
Hicei:i erottaa toisistaan myös ht""i(!;in erilaiset ;lsemansa kilpailussa.
Duka-Lö\,·ensteinin :.a ir~t~tumist:t seuraa \·:ln;1 piii'·:ln:i loppu kilpa ilussa
kapellimesta ri Sakari O r:1111011 t~lhtipuikko osu i ko.:'sk",n e~it~' ksen I·:lh ingossa
!\ I,tdoka S;IIOll viulmtn. joka meni pois \·ireest:i.
Fin:lalisoilOl Ol·al lunndm:ll!:lan ;i:irimm:li,,,n lill~it:i. I)r:tm:lliikklakin
ko.:.-ttiin liisl:li-il!:tn:l. kun Japanm n~idon .\la(lok,1 :'-:llon l'iulu,I:1 r:im:ihti
I·irily:. k:lpcllim ...:.t'lri !);1J..::lri Or:11110n hllil;li"tU;1 :.Qitint.t n:lp:lk:t~ti :lhl;l;lll;l

1:11·:llb.
Apu IÖ~1ri ,:i~,t;h':in I{.lelion 'inroni:lOrke't...rin kon'~·l1tim ...'I;lrilt;1 Jari
\ ·;llo1t:1. \-julut I·:lihd~niin ,:tbmannope:tsti. j:1 ~:uo o'lOini olcl·ansa
~;lIn ur:liden SUkU:l
~,ilyk,,;.·n l;l\;ul\unut kokon:l1'lIu, ei k:irsinyt
k:ukokscsl:l. (Eldii-SIIOII/('II Sa l /OII/(If .W.l l 19')";1. 1
~lado k ;1 Satoa kiusaa\·asta huonOSt;1 onnesta kelTolli in k:tikki:t:tn 16 sa nomalehdess;i8 ja si ihen liittyen julkaisIiin ~·ksi ja sama kU\·:1 bhdessa eri lehdess;i (Jliilll(>('lIsallolllal .30.11.1995. KU\·;1 .2.: K;trj;t\;tinen .30.11.95). V;likk:t Sato ei
kuvissa soil;1. kU11lmaSS;l kin kU'·:ltek:.liss:i Idnen kerrOlaan \·iriu:iviin \"lUIU:l;tll.
Kuvatekstil uIOtl;I\·at huil:liSUlarinan ;tl k amaan jo ennen 0r;1I110n löniiisyä
fi n :l :l l iesilykses~i. !-liilll(>('1I SaI/omissa lapaluumasarja alkaa jo ennen harjoitlls-

1:l

EI<'Iti·Stlil//{/{/ JO.l t .9;h, 1;"1('/(/-SIIOI>II'11 SmlOI/MI :\0.11');.1: f(~- .N. ] 1.9'i:l: Hill :\O. l l .95b:
If(im/,el/ Stmo",{/{ 50. 11.95, 1/(I-Stll"o 50.] 1.95: KIIII/lllm .Imlo m(l{ :\0. ] 1.')5<": Km]a/ail"'I/

50.] 1.')5. ":I'sldpobjm/ll/(/(/ 50.] 1.95, ":I'.<!d:>IIolJ/a/IIIIII'I/ 50.1 ] .');, A·/,sN-ClIslm(/<I 50.1] .95,
{.tl11sl·SlIomi 50 11.')'j: Sm"()I/ Sml0111l/1 50.] 1.')5: 1"5 50. 1] .95a,

UiliSI-S(/I"() :\0.1] .95,

\r·ar!..'(wd,," {.d)li jO.]
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Japanilais' iuli'Ii .\1ad"ka Smu j u"t ui k~,ki, i i kk " na '"lI ihl a maan kr,hn
ri ' "aion kanSSII" T~ s~a hiHl ,iritlrlrr ,i"llIaan rnn~n hu rjoj tmw "

kilp~ilua um~n

,iulunsa J a-

Japanilaiskilpailija vaihtoi lennossa viulun
Km ":12"
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1:1, j:1 Kflljtl/{/isessa Salon kt:ITolliin \irill:i\';in \"iulua:1Il ennt:n kilpailusoilloa.
Virilt:imisl:i t:sillele,'iil kuvat :d!e\'ih'aa\':lt kontrollin j:1 ,:Htllm:1Il \':lslalwhl:liSUllll:1. IlllOldlist:sla kontrolli'I:!. \'iritt:imisest:i huolim:l!t:l S:ltluma allt:I:1 $Ullllnil..:llll!k lajxlhlumitn kulu l I..: iikki;! uudell . enn:lll:1 :11\'a:lm:lllom:lll k:Eilllt:ell.
V:lhingon aiheuttaja oli 1:IS<1 lapaubt:ss:1 mies. muua ~t:n S":U(";lllkst:l kirsi japa nilainen n:linen.
S:lm:lIlk:III:linen tapalmnn:1 kuin SalOn "iulun nk'nt:mint:n pois \"ireeSlii
t:lp:lhlui Friedemann Trt:ibt:rilk'. jonb \'illlllsta btkt:si h:inen soillaessa:m \":ili..:r:1:-,:i :"e\':lnlinnan leOsIa ki..:li. T:lp:lhtum:lst:1 kerrottiin lrhre<;ti kahdessa lehdes:-:i. Jimw SaI/omissa <r.11.9S!l) todettiin, ett:i 'Se\':lnlinn:1Il teoksen h:in
joulUi aloittamaan bhlt:..:n kt:rl:l:lIl. silb ellsimm:ibd1:i vrltl;im:i11:i h:inen villlusl:lan blkesi kieli"" //elsill,~ill Stlllom/cll (26 . 1 1.1995])) muka:!!) "Siheliuben
hUll10reskil Treiber soitti normaalbli. sa 1110 in :"e\'anl innan kaplxl leen : si in;i
h:inelt:i katkesi e-kidi. ja h:in joutui Otl;lm:I:Il) k oko bppalt:en :dusla:' Treiberin
."Oitto oli "norm:l:llia" kit:.·kn katkeamisesta huolima!la, "]"itrn;in enemp:!;i ei
lap:lhtumaa medi:tssa komnwntoitu.
Kontrollin \"astakohlien - t:p:ionnen ja 5:Hlum:m - liill:tminen na isiin ei ole
SiI:>elill:-·kilpailuss:1 sattuma:!. :-ilb k:iyt:intö seuraa l:in<;im:li'en kulttuurin pitki:i
perinnen;i. Jo antiikin :Iikana fOMun:L kohlalan j:1 onnen jum:lbt:l r . oli n:linen.')
SiI:>eJius-kilpai!ussa ep:ionnt:1l j:l "aHum:lIl naisisuu, on onn('Homuus ki!p~liJlIun
osallislllllt:ille naisille sik,i. t:tlii "iulislkn mahdollisuus ,ijoitlda hY\'in pefllswi
pitkiilti ~i i hen . miten hY"in h(' kyk('ni\'iit soittamaan esityksens:; elllbteel1 t;lr·
kasti suunnitellulla. h:lI"joitdlull:t ja h:dliwl b ta\'alla

Musiikkj "vasenkät isten urheil una"
Crheilllsta puhuttiin ja kirjoil t:ttiin ~ihdius-kilp:lilun ~"ll1e~'dess;i ]xllfon. \ l usiikin
j:l lll111bikoiden identitet:ud rakennt:uiin seki tekelll;HEi urhdlun j;1 musiikin
\"iiJillt: t:roj:l ell:i myös n:ikt:m:ilEi ll111lhikoissa ja mthiiki ....,:I s:un:m!aisla piirteii;;
kuin urhdlussa . Esimt:rkiksi lIelsil/gil/ Stlllomisst/ (21 11.95))) todettiin. ell:i
"lvhu lullsoillo o n myö.~ llrheilua··. Jutun kirjoillajan IIt:ikki Ainokosken lllukaan
\'iU!llkil p:lilu lb j;l 111;ikihypp)"ki~:dl:i ei ole keskt:n:iiin pa ljon kaan eroa.
Kilp:lilul!iswn ja bnsallisl('n piirteiden lis:iksi 11l1lSiikin j:l t,lrheilun :lltiku!:tatio
!iilli musiikkiin 1ll,"ÖS miehi,iii merkitybi:i: !\esld-l mf/J/t/asst/ (1 Z. 12.95b)
kerrouiin. ell:i '·Sibelilh-\·illlllkilpailun \'oill:lja Pekka Kutl,i,to ja Sibeliuksen
\'illlukon-.ento [lXI. \'iulukon'el1tol l~ij:iYlli\":il pankin ...alimiiYld--en ~"leisön
kesklllldess:L EJeniin Virenin Lassen kympin ja K Ollase n Vallun
kultak:l\ elyn tunnelmi,s:l. Crheilu m:Eirittyy monin I:l\'o;n l11:1skuliinist:k,i kulttuurin alue ..... ksi (ks. esim
Ho\\'(' ..\ILKa)' & \liller 1998. 126-1T: Tiihonen 1999. ti9-<)OJ. \lit:!-'Ien :lj:nellaall
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yh:i edelleen ole\·:lIl llrheilu~:.:1 IXlrempi:1 kui n n:.li~et.lO .\ Iiesten urheilu S:l:l
l'1ll'IllIll:in huomiota o.' abl::en tde\·isioss:I . k i rjo b~:I j:l ke:-.ku:.lelu issa kui n na isten (b. Ha rg rea\"\~~ 199·1. 1). Suomessa m k hl"t Ill)"ö~ :--...'ur:I:I\·:l 1 urhd luEi helyk:.i:l esi merkiksi tde\·bio:--s;1 enemm:ln k u in n:lisel (J;i;isa:ll·i ja Sa rkki nen 199;.
\62). :"-i:lisurheilun sankarit 0\·:11 SuomeSS;1 )"h:l t'c!t-llel'n \·:ih:i ]uku inel1 jo\'lkko.]]
L"rheilu nd:iriuyi

~ibdill,-kilpailuss:l

yht:i miehhek,i ilmiöksi kuin J;i nsimai-

:--...·'~:I kuluuuri,'.:1 ylip:i:it:i:in ..\h:dia;;s;:t puhuttiin j:1 kirjoi tt"l1iin miel1ist;i llrl1ei]u:--:lnkart'in:l ja mit'l1i,j,l:l urheilubjeista. Seur..I:I\·a.,.,a h:ust:1lteluk:!,kelm;\s:--:1
5110lllell l ·,-beillllebd('1I (21.12.95) h:t:l:.t:nelt:n-all:t on l' .... kk:t Kuusisto.

20. Ke ne t va lits is h Vuoden urhe ilijaks i?
·.Iaa·a.

HIllIll..

En 111:i tiecU.

Illlltt:\

111t1lk

tule,,: nyl

heli Sic\·inen

p:i:l llimlll:li~""n:l Illkle.::n. :-'itten io~ :Ilkaa mietlim:i:in I ·:ih:in 1:lrkcmm in.

niin , iuen Illui .. h.lu n:i:i m:ikimiehet. neh:in nyt ml'ne'l}") I:iltikin hetkelW
h)"\"in. Kai ,e :-'ielinen ,itten oli~i.

H
30. Mi tä s inulle
Ja ri Liima ne n?

tulc:.'t!

mieleen seuraavista:

-Aino:\ 'uom:II;linen 1.llklp;llloilij;\

J ääkie kJm ?
-T<:'elllll SeUnne.

Olym p ia la iscl?
-:\ Iiskl-karhu.

Donkki?
·:\ l ichael.1orc!:\n.
Fo rmul a I?
·:\Iikl Hi.kkinen.

Ma rja·Liisa Kln ·cs nicmi?
·.!ukka l'uOIiLt . (5110111('11 l rbd/lllebli 11 11.9').'

10

II

Ii:!rgr";!,,,, 1')') 1. - ··(1 h.l' I"..""n p"rl,nlbr(~ di!!i,,,ill" Ir:m,n:nd 1r:ldiliullal a" umplioll"
!hal difter"'K'" ll<:l\\~'''1l Ilw ,~-~~-, ;If" biol0l:t'l"al r:nhC'f lh.m ~:lIhUr:ll. :",d Ih:u !eminin~··
.md m.l,n,(I!l,,·"ppn>pn.n~' 'I",rl' .'nd m;lI~' 'I)<lnmg ,up.:riori1} .Ir~· in !h.., ·n;llllr:t1 "rd..,r
"r 1h'n;.:' [··1."
5110111; -5 ·ku,.n~·(>, ~"'IIe1~...· 'uom ... n n.....·n;u'ynk·n .1):Ih.' Io.<>hn" n"i,"rh..,iLi~",
'yl<I
'.,im<>ll. \1.1T~I·llI,.1 I\!i"e'n .....n ...:n ;;1 \I.'rjn \I.,1Ik.,''''n \h~·'urh~·,lIln"l .• nO>-l"u"n ""II" 16.
""~!.IIl1"u!;lIn!'l.J pUhU!.I.11l 1,11 h""lm kU';I!l~ .)\.11 e"II.lu .....·;lIllpa.11l h·n.I.Ul. (TIm" ]')9] I
.\h~·".lh"'~Ulb '" 01" .nnc~I-.l.!.Ul nk.·nn~·,~\~·,kn ,(m",
lilU.,I/">I'jtl 19'...16. 5I/QI//("/ frl
ll/(f(/i/JlI</lI W{NlbWIlWI 19')5 ·k!rj.1 ""'noo li(.1111l"...·'~., ' ·u,xk:n 1?9'i '>UOI1l<:',' "",,,r:I.II.'.'
- l ·flk.·illllonllill;l~u ,.\lu'>I.1I '). ~.lInm;k1J"!.I .L.1rI I.U11I""'11 [•• ] \·u(xlcl1 ]')95 parh.I.lk"
,uom:,l;"'urh"ihl"Io." ]•. ] TOllwn oli Io.j,,,h·n m.l.n(IIl.l!lm~·'I~·ri \.d"'l1un Konolwn [.. \ p
kolma., [·-1 .!.m, 'i""n"n j··I. 'wlj;l' 011 ' ;,om...·n i,;,ilo.l"~~()Ill.'.I;"u~k\l". ]··1 \·ii<l..,11I1 ...·k,'
'iioiuui ~\lubnll,inl.ii.; .\ ll~.1 ll.Ih.,ri 1··]' KUIl(.k, "~li 1··) Euro"p.ln m"'I;<nllltlen ",;u;m"t
;:i:ilan,'ip;l fI ~\J ~.Uln., ltll)~ .lIno p",ri Kokko [--1 ',·u',·m.!' [oli] ;:Uki"kk'Hlii.1 ~aku K"i,u [•
. ] j:! k,hd"k., ,,, m"k,11I pl"ll n).(.ulm,ul1n"'l.Iri;oll~ku" [·-1. yhd ...·k"i, oli [.. [ '·oim;mno,I.li"
)"rmo \·,rl:ln"n j.1 ~~nmk·!h." m;;k,hypp,Uj;i .\hk" L.nlln"n - ( [.elnlnen &. L;, ilW 1?96. JO.>
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Ainoa haaslallelussa mainiHu naisurheilij:l. hiilu:ij:i Marja-Liisa Kirvesniemi,
muunuu Kuusiston \'astaubess:l h:inkin mieheks i. imit:l:lltori ja n:iyttelij:i Jukka
Puotilaksi ,
Musiikin ja urheilun kytkökseen sis:ilty\';i musiikin ja muusikoiden m:lskulinisoimi ne n on erityisen kiinnostav:l asia suhteessa musiikin m:Eiriuymiseen
femini iniseksi kulttuurin alueeksi. !\liksi maskul inisoiminen la Jxlhtu i ja millaisia
seurauksia sil!:i oli kilp:liluun osallistuneiden mies- j:l n:lisviu listien kannalu'
A{/II//llehdessii (1.12.95d) selviteu iin kilpailun p:W!ytty:i Suomen bns:lI1 suhdetta urheiluun ja kulnuuriin.
SUOlll:lh!bet synYI';it l:llalliSCSli oman liens:l yks in:lisilk
mkhilk. joit:t ei m;icss;i kukaan auU . Silti kanS:l ei
m:ikihypp;i:iji:i j;l keih:i:inheitUji:i. Se kokee uskOlllatlOlll:lI1
Karita Manilan ta i Esa-Pe kka Salos en joklisen uuden
Sille kuhl\luri larkoil1:la toinen toistaan 10ist,II',lmpia
er;i;in!:tist;l I'asenb tisten urheilu:l siis,

kulkijoille rabsu lain
sydsti myös
\":llloituksen.
suori tuksia.

Kun kulnulIri ksi kutSUlu1ta ta iteelt:l puuttuu "'vasenkitisten urheilul1<j'" jotain
sellaista . mit:i urheilulla on. puuneen m:i:irittelipksi n i met ~i~in Suomen bnsa.
Suomalaiset rakentuvat t:iss:i poplllaarikuhtlluria ku lu[l;tv:l ksi kanS:l ksi v:lstakohtana korkeaku lttuuria harrasta\'alle eliitille. !\lan i Peltonen (1988. 81 -82)
v:iitt:Ei. ett:i er~is suomalaisuuspuheen tyypillinen piirre on se. el1:i sen mukaan
suomalaisuus on suom:l laisen 1111('/)('1/ sllomalaisuutlJ. YIU ole\'assa katkelmass:l kin suomala inen on e nnemminkin mies ku in nainen. Urheilu mii:irinyy siina maskuJiiniseksi ja itsest;i;inse h';in myönteiseksi ku lttuurin alueeksi vastakohtana feminiinisell1m:iks i m:Eirittyv:ille taiteelle. Musiikin maskulinisoiminen
vaikkapa urheilu\'ertausten :lnllb on miesten k:mnalta tiirke:i:i erityisest i
Suomessa , jossa sl\'istyneistömiestenb;in ha rrastuksiin ei \:iltt~imatt:i kuulu t,lidekulttuuri eiki varsinkaan ta idemusiikki (ks. Li ikkanen 1996. 26 ja Salonen
1990, 72). Urheilun ja musiikin kytkös tuottaa seb bnsallisullteen ett;i su kupuoleen liittyvEi merk ityksi:i. Samalla kun urheilun ja musii kin an ikubatio \':111vistaa miesmuusikoiden maskul iinisllutta, se asettaa na ismulIsikol margin:l:!liseen asemaan (ks. \\?hannel 1993. 201) ,
Urheilun ja musii kin kytköksen suhde maskuliinislluteen n:ikyy selv:ist i seuraavassa sanoma lehtitekstiss;i, jossa \'errataan Kuusiston j:l bvelijil Valentin
Konosen suorituksia kesken:i:in.
Vi ulukon~enon fim:l!i on täynn;i hell"<::tillisi:i I·aikeuksia . .!OP:1 Is aac
Stcrnin bh;lise t suur~t I'irtuoosit pit:idt ed it:i kohti:l fin:l:llissa
m:!hdotlomin:l SOiU;l;l musikaalisesti .
/l IUtl:l Kuusisto soiuaa ne hymyillen. Ilme on S,lm;l kuin Valentin
Ko nos eUa keskell:i 50 kilometrin hel vetillisi:i tllskia , T;i ~s;i 5iCi V:l:lfl
porskUIt;I:lan. laikka toiset ka:llul'at henkihiel'creiss:i;in kOI';wn ;lsf:t!lIiin.

( HS 3, 11. 1995b,)
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Kuusiston ruumis on t:iss:i miehisen urheiluruu miin tavoin ih;l ilun kohde ,
J\'liehenk in ruumis \'oi olb n:l kyv:i silloi n. kun se on urheilun ihanteiden muk3isesti huolellisen ja tarkan kontroll in kohteena j:l maskuli inisen rnin:in hallitsema
(ks. Easthope 1986. 51.) C'rheilun j:t musiikin ruumiillisullS on erilaista, silb
urheili joiden suorituksiin liiuy\":it :lsiat kuten k ipu ja hiki p itiW musiikkiesit)'ksess:i p iilouaa :-Ie 0\':11 kuitenkin lllVÖS kesken:Lin sama nbllaisb siksi. ell:i seb
urheilija ett:i muusikko ba{fils('/,{// ruumiin sa. J\liehinen ruumis on silloinkin, kun
se on n:lky\·;i. mielen j:l tietoisen tahdon dli n\;' (ks, Easlhope 1986. 52), ~!iehen
ruumiin n:ikyminen ei muuta mieli, ruumis -Llsiteparin sukupuolilluneita merki tyksd silloin. kun miehen ruumis on mielen kontrolloi11la _
Musiikki ja llluusikkous ei Sibelius-k il p:_
t iluss:l m:i:irity sen enemp:iii pelbstiiiin
femini inisek si kuin maskuliiniseksikaan kulttuurin al ueeksi. silb niissii voidaan
niihd:i seb miehisb en:i naisisia p iirteit:i J\ lusiikki in tosin kenties lii11)')'
enemm;in kuin moniin muihin kulllllurisiin k:iyt:intöihin feminiinisiii piirtei6.
Naisilla ei kuitenk:l:lll ole m inbiinbisia etuoikeuksb su hteessa niihin naisisiin
ominaisuuksiin , joita soittajissa :l f\'ostet:l:lll. Pikemminkin feminiiniset pi irteet
naisissa asettavat usein heicbn amm:n illisuutenS:l kyseenalaisiksi. Kiisit)'s siitä,
ett ii musi ik in feminiinisyyclesUi johtuen naisten pil:i isi p:irj:it:i musiikin
tekemi sess:l hyvin suhteessa m iehiin . johtuu bsi1teiden feminiininen ja naiseus
sekoitt:tmisesta toisi insa, Christ ine Batlersb~' on kuuluisassa kirjassa an Gellder
{/lId Ge /lills (]989) tutkinut laajaa. romant iikan ajan alust:l aina 1980-1uvulle
ulolluvaa nerouna kisinele\':i;i tekstiaineistoa . jonka perusteella kiy selv:l ksi,
etW bnsimainen taidekulttuuri an'ostaa tosin feminiinisyy":i mul1ei naiseutt:l.
Bauersby toteaa , en:i naisten tekem:istii ta iteesta t:ti naist:l iteilijoista puhutt:leSS:1 sanaa "feminiininen' on usein kivtetty pejor.niivisessa merkityksess:i 12 .
kun taas sama sana saa seh ':ist i positiivisia merk ityk siti silloin, kun se liitet;i:in
miehiin. Suuri taiteilija on romantiikan aj:tlt:l periytydn b sil)'ksen mukaisesti
feminiininen mies. ( Banersby 1989. 7.)

12

Varsin suorasu ko!is,,<li ""i~n itm"i""e C""~,~i((lI,l/lIsi" -1<:hden (2S,6, 19<)·1. ~it. Fuller 1996.
50) kolumnisti Kolx"rt Hartford: "' t ha,",~ a probiem ",ith rem,de conductors: Iheir ;'l1l i,·s
irril;l\" me .. ".-\. "'oman cm do the hea"')' stutl al! right. aping mascutine 'lggression . Lel
Ih<':11l do mor" of;, m:llfs " -ark - pilol "aIKor,k, n\, to llw moon. become I'op<.:, run the
country (sle"dy on) hlLI plcase. for Ihe s" kt' af m,- mt'nl;1! Iw:lllh. <10 nOl kl Ihell1 Kt Olli
kminin<.' wik's for th" minor k"l' passages. S10P Ih.-:m doing ;n publi" " h:1I is \:><.::;\ dom:
in lh~' \\'arm bchind cloS('d curtains 01' aSlride a Harlev Da\'idSOIl_ I'r<.',-",n\ them. ,-e
immon"t~. from lripping ;",d tl ippi n,l(, prn>nin,l( 'lI1d \\'I]('<.'n;ng. pnmping and crimping a~d
swishing ane! -,\\"ashing Ihei, \\":'y lhrough tl1<' d:linly bil5 :111d pUl1ing llwir undulaling
b<xli~" lX:l"·<.'en nw and the lllllsic. "'
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KUUNTELEMINEN JA KU ULIJAT
Sibelius-k ilpailussa d u listien esilyksi:i k UUllldi\';!t loiminajaL tuomaristo seb
salissa hllu lijoim olleet yleisön psenet K;isinelin ensimm:iisess:i p:i:ilul'lISS:l
;11l!0110111isen musiikK ikisityksen mukaista kuuntelemisen tapa:l ~yt paban
k uuntelem iseen ja kuuli joihin uudelleen ja pohdin siU . m iten kuuntelemi nen j:l

kllUlijulIs Sibelius-kilpa iluss:1 sukupuoliltll i\':lt. T:l rbstelen eri kuuli ja ryhmien ja
nii lle nimellyjen kUlIl1ldemisen tapojo.:n sukupuolillllmist:l suhteessa toisiin:;:l U
K uu ntekmis(;1 kisinc!e\-:it tutk imukset osoill:l\':n . miten \-oim a kka :l.~t i m usiik in
merkityk sen Illuodostuminen on .~idok"iss:l k uuntelem isen tapaan , 11 JOIta
s:I:llaisiin seh'ille. mil bisi:l merkilybi:i Illu..;ii k ki Sibdius-kiipailussa sai. on syytii
ona:l selville. kei tii m usiikin kuulijat olh'at ja milb t;l\'alI;J he \ 'iulistien esityksd
kuun teli\·:lt.

"Klassjkkotädjt" ja taval linen suoma lainen mies
jfclsil/gil/ Srll/omissa (30.11 1995(1) kerroll iin. ell:i
Sibt:>liUS-\'illlllkilp:lillln yk'isökooSllIlllU' ei ole ollul :Iinn llUOritllln:IS1<1
p'i:lst:i .
T~iI];i \' iikolb l'inbndLI-\:don i~tuinri\'i~löl on llliehill~illl1 ellimll1;ikseen \';Ir1ll1lleempi \ ·~iki. jM1:l enenllnbtö n:lisia. On yltt:i hdplXI:1 löyt:i:i
he\ 'i lel1ei~i ja hiphoppardt;l n,ibU kOlber!1i.~ak·i,[;t k uin herkistele\:in
rom:1111tisi:1 \'iulu~ooloi;l Antl lra.\: in ta i .\kgadel llin Il101 :lnllO,la.

Jutun ybpuolelle sijoitellu k u\"a ( Ku\'a 3.) kenoo sam:1l1 . m inb yl b oleva
tekslikin. Siin:i n:i k yy konserttisalin penkeilb istul"la. bsi:i:in l:l p UlI:l\i:! yleisön
j:isend. joist;t enemmistö on kesk i-ibisd naisia Jutun tekstiss:i sen sijaan h:ustatella;ll1 kolmea yleisön j:isent:i. joista kukaan ej eelust;l y leisön enemmistöksi
nimetty:; kuulijan·hllliiii. Kaksi haastatelluista eelust;l;! ""nuoria bl'ijöitii"" joista
ensim m :linen on kymmennloti:ls \'iulunsoiton harrastaj:! Ada Hukki . Hukista
on jUlun yhleydes.< i myös kU\·;1. Toinen nuoren I'leisön edustaj;t on 19-\'uotias
Sibelius-Akal emi:lll lanskalainen \ ':!illlo-opiskelija ]-bnne AskolI. Kolmas deisön edustajaksi \'alillu henkilö on ""sllom:llainen \ ';lllllempi herr:ISlllies" job ei
1:\

II
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C[trun (199:\. t - +) IllU['IIII1;I;'. ,,"tt:i ci ok "km:",,, mink:,,,nLoi,t:' r)ncn"i,\:i kuuh;:m 1ll:,)1t;,.
\'""n pikcmll,inkm kuuli;"idcn Illonm"i_uu_. Kuuliioiden dli""1 crot m,i,irillydl monien
k:i,illcidcn p'''rli'ledla: hi,IOriallulc"n aib. _11kupuoli . luokka . rolU. bn_alli,uus. ib ;"
aika i"'c'mnut lllu,iikkik()h·lllub~·I . .\Iu ... iikki IllUi ... W\I:", Glroni n mub;m kirj;dli",uul1;' ,ik,i.
~'ll,i kuuli ;:. on jo kirioitcllu tcohcc l1 i;1 ,,,;ih~Y '1;' ,iihcn. Tcohcn kuulija ci olc
,("i",d i :-.c~li m:drillclcm;ltiin \cI;11l m;driwhy ,o>l",,)i,cn paiJ.;:m . cntyi'c· ... li <ukupllolen.
luokan. bn~,.I ) i,"udcn. 'ek_lIaali'lIlIclc-n;a rodun pC'flHeelLi (Ihid.)
.\llI,ilkin kuulipl. ktll+nlelc-ml11en 1_1 mll"ikkil"l~'i'öt 0\';11 Yiilllc' \'uo,ikl"llllllc'nlc'n ;,ikan:,
'aa\lIIUneel
naky\ ;in
."C·Ill,m
llHJ'likil1l\<lkiml,k" .. n
midenkiinn(>!l
kO)\leina .
T;lidclllu~iikki\'lei:0i,U h. ""loncn 19')(): mU>likkim"ui, t,. ~alminen IWl9 ;a I<)')L
kU\Jnlclu~l" l1i'](lfi;11Ii",n" ilmlon,l s:lrpla I9'F, kUllntele'ml 'cn l'l\oi<t:l ~lO("kklt t9&l .

Kilpai lu on vetänyt yleisöä hyvi n
II EI ,,"! AlnO t; OS;; 1 ' •. T,'''O ",' '''t" IO''" . ".,. ,"

'"n"

,,~,",

....,II,

..

w,,,., <. '"T'"'',,"''' '"01"0"
'""" .;" ~. "'''. , , "" '".
"

;,. \bl:,
)I-r·""'·
'"
,"1."

Kuva j .
suostu IXllj:lsl:ull:lall nimest:Ein t:nt:mp:i:i kuin sen. etUi Sl.' on "melkein sama
h:uin Pekka KUlIsislOlb

Aino:1 jutussa 1l:l:!st:lldtu mi .... s ei halua k eno:l 10i111il-

l:\jal1e nime:i:in. \'aan P~'syy tiuLlsti anonymiteetin sUOjisS:l " Ehbp:j konsertissa Liymint'n ei ole miehelle sellainen kunnia. jonka h;in haluaisi

saaU:l~l

koko

Suomen bns:m tietoon lehden dlitykselU.
!\lidenkiintoist;l on . eu;i lOimiuaj;\ on p;Utt:inyt \"alita vleisösU juuri sellaisia
henkilöil;i ha:I.Sl:11eltanksi . jotka ei\";i! kuulu jutun l11:i:iritte1ell1:i:in

l~rypil1isill1-

p:l:ln konsemiyleisöll joukkoon. keski-ibisten n;listen ryhm:i:in. Eidlkö keskiibisel n;liset kelpaa konseruiyleisöksi! Linsimaisu taidcmusiikkb k uul1lde\";1
konseruiyleisö ja ylip:i:it;i;in taic!ella kllllllt;t\·d yleisö Suomess:1 koostuu enimm:ikseen naisista (Liikkanen

1996 . .25-.26). '\;l isten asema kulttuurin kulultajinJ

on ongdnullinen . si ILi he - erityisesti kesk i-ib iset naiset - eiv;it

uskollisisu

ku lutllstotIUllluksiS(;I;tn huolimau;l kelpaa ongelm itta korkeakult tuurin kulu tt;ljiksi
L"seinnll:1l lllei.'I:i 0\":11 silloin t:illoin kuulleet bU~:lhduhen:Sidti ei 0111.11
juuri keU;in - pdkki;i I;it<;."p ,·:lin
S:moj:l on k uluuurilyobinen . jok:t on pit:inyt esitdm:in joss:lin
kirj:ls(oss:1 u i ' ·:lin silt n:inll\"1 k"al1eri k:lIS01110a rim:i k uhl11urilyöl:iinen on
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usein - mUUJ ei ain;t - mks: naisetkin S:l:U1;1\':lt sano:1 niin,
i\ekin naiset. jotk:l reagoisiv:11 heti. jos joku toinen sanoisi liilejii' eikii
'nJisi:t·. ('\l:ln:lI-dla 1995, 185)

'Tiitiys" rakentui Sibel ius-k ilpai lussakin pejor:ltiiviseksi iclent iteettibtegoriaksi.
Dmitri i\ lakhtindla on olltl1 )'bi k ilp:lilun uskoma11omisla siiestiijistii:
veniiläinen peru stiiti, joka soilla;1 ndj;isos;m !luoteist;1 koko JjJn iskun
jiilwssil. Vii1iedssii tiiti jopa kolhi itse:i:in nyygeliin (yleisö sai make:u
naurut ja tiit i Dmitriltii IlIuutam;1!l hah"eksu\an k:ltseen). ( Pobj(llai!l(!11

18.11.95.)
Sen lisiiksi, eli ii i\lakhtinen s:iesti.ij:i on huono soin:lja. h:in on myös suorastaan naurett:wa henkilö.
Millaisia u iclemusiikin kuu lijoita ol h'at miehet Sibelius-kilpailua k~isit t elevis
s;i mecliateksteiss:i~ Kes~!i - U/lsilll(l(fss(l (1 2.1 2.95b) arvostelt iin Sibelius-kilpailun
plkeen pideuy Sibeliuksen s)'mym:in ljO-l'uotisjuhlakonsertti. jonb ohjelmassa oli kilpai lu n \'oi11aja Pekka Kuusiston esiu;il11;i Sibeliuksen viulukonseruo,
Sibeliuksen kolmas sinfonia seka Harri Vuoren teoksen bnta esitys.
Kun t:luoll:l tupakk:lhuoneess:l yleisön joukossa iSlllnlH omien s:mownsJ
mukaan musiikkLI ymm;irt;ill1iitön perusinsinööri kertoi pitiineensä
kllullll sta bmaesityksens:i [po b111:U:sityksestiiL \'oi s:iI'e!tiij:i hyv:illii
om;tllatunnolb iloita siiti. ~t1:i o n [;I\'oitt:lllut kuu liioista tärkeimlll~ill:
t:l\':lllis~n
$uOlllab iscn mkhen, iok:l o n h:lI"\"in~ist~
herkkuJ
kuin uu ritib isull ksi sSJ ,

Vaikka 'tavalliset suom~tI:tiset miehet"" onl halYinaisuuksia taidem usiik k iyleisön joukossa. heid3n asianlunti jullll aan ei medialeksteiss;i ep:ii[[:i. He onn istllV:!! edelb kuv:HU l b t:l\'a l la jOlxl ymm:in:im:i:in musi ikist:l vaikeint:1. nykymusiikkia , jos \':I in saapU\"~n konsel1li in , T;irkein kuulija on harvinainen kuulija,
"uva llinen suomalainen mies" jota ei konserttisaleissJ vleens:i n:iy. muUa jota
kuitenk in sin ne k:!il'ataan, "Ta\'allisten suomalaisten m iesten" Iis:iksi konserttisaliin kai\'auiin myös tasavallan presidentti !\lartti Ah tis;urta.
Kaip:lsin presidenl1Ei Sibelius-\'iulukilp:lilun esityksiin. Jos hiin sielEi
piipahti. eivät tiec!otus\ ':ilineet kuitenkaan asiasta klOrton~et.
:'Ilinun omapiiisen makuni mukaan presic!lOnni suorastaan loisti
poissJolollaJn. K:l i se jo111Ltu siitii. e11:i yksi nkertJisuuc!ess:tni rakastan
Sibeliuksen musiikkia. erityisesti hänen \"iulukonserttoJ;tn , (Elefii-Sllolllell

50110111(1/15.12,1995,)

86

Suosionoso itukset
Sibel ius-ki l pailussa

annetut

suosionosoitukset

j:letti i n

heteroseksuaalisen

normin mukaisesti: miset osoini\':n suosiotaan miehille ja pliim'asl oin . Tytöt
kil juivat Etelä-S{{imaal/ (26.!! .1995) mukaan innokkaasti NikoLli Znaiderille,
"'eiv:itb ollenkaan suotta'" siILi toim ittaj,m mielest:i h:inel b oli muitakin avuj:l
kuin pelkb sukupuolensa. I'[inen soittonsa oli lehden m uka:m yht:i ryhdik:istJ
ja hienOSlUnutta kuin h:inen olem uksensa. Esityksess:i kuultiin omintakeista
jek kuilua, \"iirneisteltyjii yksityiskoht ia. hienoja kokonaisuuksia sekä vakevi;i ja
rohkeita painotuksia Obid.) Kuusisto sa i \';ilier;in esityksen jiilkeen osakseen
i ll an

"ki1l1eill)m~it

kiljaisut"

at"\"atenkin

naissukupuolen

edustajilta

(/-/5

26.1 1 1995b). Pohja{aisess{/ (28.11.1995) todettiin "ybparven tyttöjen
kirkuneen "':i:inens:i piloille jo siin:i \'aiheessa . kun kuuluttaja totesi: 'Seuraava
kilpaili ja on Pekka Kuusisto, Suomi Finland ...
Suosion osoittaminen vastakkaiselle suku puolelle ei ollut Sibelius-ki lpai lussa :linoastaan nuorille ihmisille \'auttu seksuaalisuuden esitUmisen tapa, vaa n
myös aikuiset naiset ihail ivat Ill ieskilpail iioita.
\"i ime p:ih'in:i nuoren miehen hilliny \"oim:l. h:[nen harjoikltu
OS:I:lI11isensa ja d:iytp-:it ilmeens;i ol'at soitt:meet p:ll jon herkempi;i kieli:i
kuin h:lnen jousens:l konsanaan .
Ylen Ykkösen Paja/sooll soinelevat klassikkot;idit olivat torstain:l
kerrankin yksimielisi:i: Kuusisto on paras! Kuusisto \'oinaa!
S:ln:llla s:moen : Kuusisto on iham. (/l/l.12.1995c.)
'l'ekstiss:i nimet:Ein taidemusi ikin kuulijoiksi keski-ikäiset naiset, joiden
Illusiikin ar\"iointikyky 'itse' musiikkiJ koske"\"ien seikkojen osalla asetetaan
kyseenal:liseksi. Yht~Eilt:i he osoittavat suosiot:l:ln sellaiselle soitlajal1e, jonka
soitossa on kosolti 'musiiki llisia ' hyveit:i. !\Iutta toisaalta r:l<.lioon soinaneisiin
n:lisiin 0\':11 kirjoittajan mukaan voimakkaimmin vaikUtl:meet muut kuin 'pu htaan musiik i ll iset" all"ot: nuoren m iehen hillin)" \'oima, h;inen harjoitettu osaamisensa ja el:iytY\':it il meens:i vastakohtana sille musiikille, jota h:in soittaa.
Hadioon soittaneiden naisten t:l jXI puhua Kuusiston esityksist;i on erittelem:itön.
Llkoniset toteamukset Kuusiston jXlremmuudesta ja h:inen

p;irj:i;imisest~i:[n

kil-

pailussa eiv:it t:iyt:i asiantunte\':llle yleisölle asetettuja musiikista puhumisen
vaatimuksia (ks. "viuluslangia" k:isittele\':[ luku). Kuusiston paremmu us suhteessa muihin kilpai lijoih in ei jutun Illukaan johdu
siiUi , en:i h:i n on "ihana"

h~inen

soinolaidoistaan vaa n

Keski-ikäisten na isten lis;iksi myös nuorten miesten esitysten arvioimisen ja
suosionosoitt:lmisen perusteet joutu ivat k yseenalaisiksi. Heit:i ojensi Helsil/gil/
S{lIIomiss{/ (25.11.95a) Seppo Heikinheimo.

Elina VähäHin soino \';likuui l ;iss~i seura~~:l kO\'in, kovin suomalaiselta
seki hydSS:i <::1I:i p:dlaSS:l Se oli tunnollist:l j:l kunnolli~t:l . joskus hieman
kitisev:d eiki kosb:m sensuelli:l t;li pikkuisen keimailcl':J;l edes silloin.
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kun olisi pil;\n)-c nimill;\in \\ ' knia\\"~kin 111\llll1nelmissa.
Br:lhllhll1 ~on:l:lli~~:l \ -jhiiU p:llli k;likkl'nS:l likoon j:l oike:bl:l:tn
\':illiin enemm:inkin: him puri~li liika;l silU M.'ur;luks<.::ll:l etU iiiini meni
lukkoon. eikii lklhm~in ~1"I ':i intohimo nikllU:1l1111 :lidolt:!. Se ei lo~in
öliinyt ,,:lli~s:1 olleil:l ~llom:tlaisnllorllbisi:t k:lrjU1l1a'I;l kurkkLl:l:ln pil:l11e.
/\iinenlllLllTOk~ey,a niin ei pil:ii~i lehd:i.

Vaikkt kuullus\;( ('.';il~· böl:i PUUHuh';u kirjoittajan rnidesU ::'l·ksu:ulisUlllet;'n
liitl~"\"~it S\:.·nsllC'llil ja I-.:eimaile\·:ll piirteet sekt :tito intohimo. sali." ... a olleet suoma-

laisnuorubisl.'t osoittil';ll I-.:uitenkin inllokbasti Sllosiota:1l1 \-:ih:lEille "brjum:llb
I-.:urkkunsa pilalle"

Heikinheimo \-ihjaa. etU s:dissa öityst:i I-.:llllnnelleet nuoret

miehet eidt tulkinneet \ ';ih;i];in esityst:i hJnen Il1:linitsemiensa piirteiden osalta
oikein. l-kikinl1t'imo h:l\-ailsee \':l11heIl1p:l11a midll.'n:i kuin s:llissa istuneet nuoret
miehet V;ih;i];in intohimon ep:bilOll{kn sek:i sensudlien i;l keim:dle\"ien piineiden puuttumisen . \ ';ih:il:in Llpa l·silt:l:i seksu:t;t!isuull:t t:im;inkenaisessa esitvksess;i:in ei \ '~ility I-ieikinheimolk. mult;1 nuoremm;l\ miehet 11:\ke\':[1 siin:i jot:lkin
sel1aist:l. job saa hcicbt osoittama:ln suosiota "k:llilllllall:l kurkkunsa piblle"

Toimittajat
Tyypillinen Sib,,:lius-I-.:ilpailussa tapahtuneen musiil-.:kiesityl-.:sen kll\";lUS lllcdiassa. 11lusiikkbn'ostelu, oli et:EinnytcllY buas kuulijastaan Kirjoitta\'an subjektin
ja kU\'aukscn koluee!u ole\";ll1 objektin et:iiinnytt;iminen toisistaan tapahtui
monilb ta\·oilla. Sibelius-kilpailussa kuulluista csityksist:i kirjoittaneet toimittajat
l"Sittidt
j:l

dil1:i!ll:in~:i

mielipiteiden

yleensii

\';i!inen

tOsia~ioina

ero

on

eki omina midipitein:i;in. 1'osi:!sioiden
esilU

7ill"llll Smlomiss{/

00.11.95a)

ilmestyneess;i Osmo 1':lpio IUih:\bn lunnustuksl"Ssa.
Ylll:i bilhl Uytyy tllnnu~t;l:l, <:1t:i tuom:lrbto tuntuu tid:l\'iin \-illllllboito~la
en"'!l1m:in kuin allekirjoirt;lI1ul. ~ilU sen t:iytyi kuulb ;llkll- ja \':ilieri ss:i
hallkklllllani l'uobn K;ldosl:l\\ Szulcin soitOS~;l joit;lkin ~elbisi:l
kl"a1itelOueja, joil:l Olll;! kOI"l";ll1i t:i erott;ltlllt \ill:i en::.imlll;iisess:i
fin:l:lliesiintrlllbö~:i:\n !:>zlIlc nOIl,i dbll:kn ~;lmalk' Yiiy:t!le muiden
k:Hl~sa.

\'id:i \":ilier:h~:i SZlIlcin llllilui\i\lkl olil-al niin \l~kOIll;1I0nt;1 kUU!t;I\-;l;l,
e1t:i 05:1 ylei~ö~ti 11:lliI"oi 'l)()nl;lani~li j;l IWI\'o -huuc!ot tulinl ironise"·ll
';i\"yyn . Sztl!cin ,Oilt:le":1 Sibeliuk~en \ 'illlllkon~erllo:1 ork,,·~l<.:ri pcil1i
MlUrimlllal ep:iplllllalldel ja n:lin kuulij:l S;l;l1toi ke~ki(1y;i olenn;li~\"en.
lulkinl:1:1I1 . .Ja 10luI'ie, Szulcin Sibdius oli kilpailun I:ih;in ~:l:lkk:l P;II";l'~

l'<·lusiikk i:II"I"ostt'"lllss:t Il:tn'inainen eribisten kuuntelemisen tapojen dlisten
erojen pohdint:! p:wuyy t:hs:i tckst ibtkehmssa erot h:lhTlt:h<Ein yksimielisyyteen. Kuun telemisen erOI (W:tl johtuneet o ike;ISt;l j;1 ö;ir;[st;[. paremJ1l:lsu ja
hllonommasla kuuntelemisen ta\·:lst:1. Tark astelun kohteena ovat soittajan ominaisuudet eidtb kuulijan lllusii kk ikokel1111ksel . Toilllinaj:l11. tllonu riston j;1
yle isön musiikl-.: ikokemu k set ja -:ll....oswkse-t ei\·:it t:iss] tekstiss:i poik kea loisis-
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1:1:111 en:i:i silloin, kun ut.1~iL·n ('~ilr~len myöUi kut.llij:n p~i~i.;~dt "eldll~ soiu:l jan
lodl.'lIbis!a t;lidohta. Yk:i~öl1. 1111.1 ~ iik k i:UTo:'ldijan j:1 tuonlarblon wisisl:I;1!l :I l uk.~i poikenneet m il:l ipite ...·t ~uI:tu tu\ ·:t1 yhte ...·n \·:dl l;J kokij:m subjektia oIC\':I:In
totC:Imukseen ~i i l :i. etU Seul;.:in e ~ ity.; Si be1il.lk~en k(ln~~no>-ta ol i siihen:tslisen
kilp:tilull p:U:h.
I\riilikol byuid[ \·:tin hal"\"Oin kilp:Ii1Ul'~ilyk~i~l;i kirjoitt:less:t:tn yksikön
I:'n,i111111:ii,,[;[ per,oona:l. I k \·;ilui\·;il 111in;[-111UOIO;t j;t omhl:1 kokernuk:.isl:t:tn
PUhU111i~[:1 e~i111erkik,i

k:iYIU111:ilU 1);1~~ii\i:t ku\ ;lilIc, ...:t:tn kilpailijoiden esilykTuulikki .\;irhin,alo (Et"lti-Saill/aa 26. 11.9'; 1 kU\;hi '\:I\'umi T:I111ai n j:1 I:iko
Tal1ak:ln 50illoa ~:tnoIlKt1LI. eU:! ··[hkil;i kUUI11\t'lIe's;1 - k:u:-ocSS:lkin - lUkio'
mil.'kl.'n japanibi~el puupiirrok'et"" Kirjoiuaj:ln k()kl.'ll1U~ >-OI·dtuu passiil·iin
\·I.'rhottl.lna ku\·aama:tn muidenk in s:t!i~s:l istllnl'iden klluntelukoke111uksb kirjoitl:tjan ilsen~ :i li<ibi . .\:[ in tapahtui myös silloin. kun 1l1usiikkia r'l"ostelun subjeklibi a:.~[eniin anonyymi ··kuulija·· Pobjalaisessa (2H. 11.95) todettii n. '.::II:i
··lkluulijal1e jäi ... ilti lkullllu~[.II:",i[~·k'I:" ...[:i] OUtO tunne··. Toimituj:1 \·oi myös ekspbi illisc-s[i kenoa l·du"'I:l\·:lll~a kaikkia kuulijoita. eiki :lill0:l'>t:l:111 ibe:i:in ja omia
koh"muksb:lIl. Heikinhl:"imo (115 T , I1.95al kl:"noi. etU ·· Pllobn Ewa Py rck ei
[- -llehn~l kel:i:in onndlhl:"k..,i·· ja t:u;[ -,en I:"nemp;[:[ >,()in,tj:J1 kuin \·:lrSCink:t:ln
~i:i.

ylt:i"'() ei ole h:llunnut kllulLt n:iil:i k:lppa1eil:l [I·:ilkrkn pakolli.si:l SUolll:tI:li~len
,:l\·I.:'I!:ijio... n leb.::ltld ktpp;tleila] en:];i kosk:t:lll. \uonna 1%5 \'oinanuU:1 Aulis
S:lllben ClIdN/:!{IO dlki lukuunott:tlllalt:l··
!l/.mll (18. 11.(5) toilllill;lj;l Harri K:l rri poi k ke~i la\ ·;ltlom:ti~t"~t:l k irjoillamisen
byUnnöstii ;uYioic!e":l:1f1 kilp:lillll1 dlier.ki. I Un k:iyui I:"p;ita\· ~lll i sen pal jon
1l1il1;i-Ill1101O:t ken(>I.'~~;I;ln dlier.L:in o~:llli'luneidt·n \ ·i uli~[ien suori[uk~i'l:l.
I\arri kll\'ailee kUllll:"l11Lt:m e,ityk,j;i ~eur:la\ ·:I,[i: ··Olin h:l\·;lil'>l:"\·in:lI1i lie\':i:i kl:""'kiuynebyyden puu[eu'I·· '·''''il:"ni:1\\',kin lll11unndm:ll oli\ . ll miclö[:[ni turh:tn
10Ii ...l:l 'OittO:l··. ··[j]:iin miettim:i:in. oliko lulkinn:l";1 ,itl~nkin jOlai n opitllla-,
-[j]ohtllneeko h:[nen i~(N;t j;t k:tnl:t\·:t~t:t \·illllln5.;ine't:i:in, ell:i koin esityksen
mid1L'kk:Eimp:[n:i kuin monien mk"soitt:tjkn·· :'>linJ-l11uodon j:l kyseleyyyden
myö[;i juttuun tulet: pikt'll1rllinkin ep;h·;lrm;1 j:1 a,i:1Il1U11Iem.!\On kuin e~il11t:r
kik . . i IX)hdisck.... len ~ :h·y.
Sc. el\;i K:lrrin a"ial1luntijuu~ a~et1Ull ky~t'enab i ~t"bi onuan kokemu kset"n
\e!o:lm i.;en \·llok~i. johtuu kultlul1ri se ~ [a anikul:t:tliosla. jolla on p i[b perin ne .
Karri I:"i Sllostul<;,kl:"lll;i;in ~it:i teht:i\,;u. job 111lhiikkikrii[ikoilk jo :1I11m:llin ~yn
ty ........s] :t~l:"Il:"uiin. ~;Hll;ln:lik;l i ... e~ti kun akliili'll:"n h;II·r:l~lajien oS:lllisll1mint""n
Ilubiikin julkbe-en tl:"kl:'llIi'l:"C"ll ll1<xkrnin aj:1Il ;Ilu' ...,l ,·:iheni. musii k kiylt:i'iÖn
IllOtt:lIllL1s oma:ln :tr\{htdukykyyn,:i alkoi horju;l. Tib:-;;i ep:h'armas5:1 tibntees~:l yll.'isö l an'itsi kll lulll ... oppaan. kriitikon. job kykl:'ni :IIYioimaan. oliko kUlll1\1 esitys hyd \·:li huono. Kriitikon [eht:i\·;in:i 011 opastaa yk-isö:i j:1 :lI1t:l:l sille
IUOlt;lIllusta \·:di rHoj.... rha oikel:'llisllllteen. (Sma)) 1998. j U
Frt""d E\'eren i\ b us !O[ ..... :I:I an ikkl:'liss:\:ln .l{asc lllil/ e f)iscolI/ :<;" ill .l/lIsic l1)('o IY
( 1993) juuri k ll ll ntelemi!>en 01("" \·:111 er.is nii s!;i syi~l:i. jonk :l . . l.'ur:tUksen:1 musiik-
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ki ja yksiselitteisen m:lskuliiniSl:n ickn titeet in \":II1\'iSI:II11inl:n sopi\':n huo nosti
yhteen toislensa b nssa. 1j :\ b us ki rjoitt:l:1 erityisesti teoreetiko ista . joille musiikin k U\lnteleminen n uoni k ll\·an tu tkimisen kesk eisyydest:i huolimatt:1 o n dht:i m:illä ,·arsin keskeinen työtapa. 5:lIn :1 11:I hän pohtii yleisesti musiikin merkityk sen muodostumista ja kuulijan asem:l a. O b us 1993. :rZ.)
Kuuntelemi seen liiten y;i passii ,·ista \·:Isu ano tt:l jan rooli:1 on ilbusin mukaan
luontevaa aj:\Iell:l sukupuoliuun etOIl:l asi:ma. Samalb k, 1Il musiik ki (, IOIt:I:1 kuulija lle mielihy":i:i se on kllll lemist:l lxlhtulll:ln aktih"i nen. aloitteellinen ja kontrollo iv3 osapuoli . !\busin mu k aan er:is mahdollisuus kuuntelem isen sukupuoliUllluisen t:l rk asteluun on aj:lldl:J kuuntelem ista kt:skusteluna: teoreetik ko
anl:I:1 ensi n s:h·eh:ij:in. job yleens:i on mies. sano:1 sanOI\:l\·:m S:L jonka jälkeen
kuu lija vastaa s:ivehii j;in puheeseen sit:i huolellisesti kommentoi malla. S:ivel!:ij;i
on keskuslel un :l loitteellinen osap uoli ja h;in myös p;i;il\:i:i. mitk:i asiat keskusteluss;l otet;l:l n puheeksi. I·Ei nelb on kesk ustelusS:l dominoi\·a rooli. job on
!\ Iausin muk;I;1Il miehi in yhdisteuy piirre. Jos kuulijan feminii ninen rool i o n
miehelle ep:i rnuk:l'·:l. h:in S:I:lltaa halut:l löyt:Ei 1:1\"an ki:int:Ei \·:IIt:lsuhde p:iinvastoin. jolloin komrolloh·:1 rooli Siirtyy s:in?lt:i j:in Sij:ISt:1 h änelle itselleen.
(!\hus 1993. 272.)
i'\'\:Jusin muka :m se. en;i k uu lij:1 kiiyn;i:i musiik ista puhuess:lan tai kirjoillaessaan erin;iin yleistii ja ennusteltav:!a puhumisen ta i kirjOi ttamisen tapa :!. on t: l~is
ma hdollinen ~h'eh:ij:in t:li musiikin ja kuulij:m '·;i lisl:n ":IIt:lsuhteen ki:int:imisen
tapa. '(]einen j:1 ennustett:l\·a puhumisen t:li kirjoittamisen tapa sijoittaa rksin:iisen s:i,·ellyksen esimerkiksi yleiSt'stii teoriast:1 j:l antaa tiiten teoriall~ kontrolloi\·aa V;llt:I:1 suhteessa sä\·ellykse\:"n. Ennustett:I\·is:.:1 010.:.°\':]\ käsitykset musiikista Illtlult:I\·:lI kesk ustelu n ajallisen ku lu n :lI1t:lIl1:l lb teoreetikolle s:i v('!t#i n t:l i
musiikin sijasl:l rn:! hdoll isuuden keskustel un :I\":!ukseen" (:\ laus 1993 . 272.)
Jos miesteoreetikot pit:i\":it kuut1telemist:1 h:il~lt:i\':in femi niinisen:i toimimana, he \·01\·:11 yritt:i:i muuttaa ti1annett:1 kirjoiltamalla musiikista sel laisilla ta\'oilla, joita he ja heid:i n tekstiens:i lukijat '·oi'·al pit;i;i maskuliinisina. l\liehi nen kirjoitt:l lllinen on kompensaatio ja slIoj:I\·erllo kuunteh:lllbt:n epä111iehekkyydel le,
(Maus 1993. 273,)
l\ l usiikkiarvosl d ij:1I1 k esk eisin Iyöt:!p:! 0 11 teo ret:l ikon t:l \'oil1 Illusiikin k uunteleminen. jossa h:i n !\ b usin ILIlkinta:! sellr.Hen joutuu aSL'ltumaan fem iniiniseen
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KUUllId.:mI1R'n':l ~'"(klk""'"TlkUn .j .....11l IU11;""ul;,,,,'n l;ohl~",,'k~1 rhlJ OflI,....,hn:lt!otll,'_1l .:ik1
<':'111,,11:1 1:1\1111:1 kuin mu,iikm lckcLllm.:n: 'oQLU,UllIncn 1,1 _.".:h.lmi~n . KU\Lnld.:min~·n on
myös on,l:chnallmen lUlkiian p()~itio. T:im,i n,ikyy yh:i cddk...,n l.iI'i kirjoitl,lc"ani oman
oppiainc"ni. Tunm yliopi_lon lllll_iikkilk'leen P,U') k,)h...·"". jos._" prrkij:i O'Oill:t:l
··aiemman m ll"iiki nharraslllhcn,,,·' kuia l l;_,cll ,,,:k:i 1ll11_;ik"llc(m.:~tI;s ' cn Idll:t";e11 1i~:lhi
soin:1111:,II:l 1:' ; !:lubm:llb -..:k:1 IUCl1l1:,tl.l m:.tldotli_~st; l1:lht:I,·'lhi l"k..,m;'i';n _.,\·dlj'ksiii.
K"ikl~l" 111ui_l" uitecnnllk"nuk",n oppi"in"'bu J'Olk<:!en mu"ikkili"lc..,n opi,kd11"ha
000lt:1:1.1I1 Ulte~·n l!'Ill'm;s.'11 t:titoa :'.tll,iikklh:lrra_tllk",k_l l'i p'iii_yl;ocj.lrjc_tdm:ln
muk:m.~o_u kdp"" aino;l~laan t111I,,,1;111 kuumd..,mi~n . (Op'" Tun.m yliopi_toon prrk,,·,tk
2000. 1 :'.Iu."kln t"k.:mi .....·n j:' \·'I~I.l.ln(l\I"m;,..,:n ,·Jh~n r.l ].l on Ik1Y<I; On,l:dl1l:1Ihn"n:
lek"rnlx:n j:l kuumek,,,,x:n dckon~ln.l0iml"'~I" k5. ~nl"tI t9'~.

positioon. Kun arvostdij:l ('t:i;innytt:i:i itsensii omasta 1l1usiikkikokemukst'St;lan.
hlin Illllll!!aa passii\"isen. , ·;ISt;I;lIlott:l,·:tn kuulijan ja aktii"isen musiikin d lisen
"a1t:lsuhteen p:[;ilael1een k:iyu:im:iIEi yleist:i j:l ennusten:l\'aa kirjoiu:unisen
tap:I:l t:l rkastel less:lan kuulemaansa musi ikkiesityst:i . Ar\"ostelij:ln paikantam:ltonta. yht:i aik:!:1 kaikkialla ole":la eik;i kuitenk:!;ln mihinLi:in kiinniltynylt:i k:lIsomisen j:l kuuntelemisen t:\P:\;I on "aikea k yseen:daist;la. T:ill:linen kirjoin:lmise n t:Ij);1 tuO!!:!:! kriitikoIle yll!:i :likaisen yleisöön kuu lumisen j:l sen lIlkopuolell:l olemisen position. jok:! toisin kuin monille muille ryhmille merkitsee
heille ,'ah:la eiLi margin:llisointi:l ( Citron 1993. 180). Asiat 0";1I 11iinkuin asiantuntija n iiden kenoo ole,·:tn. Kuuntelemisen t:1P:l:1 ja ehtoja ei :lIyostel uissa ole
tapan:1 pohtia.
[>.Iusiikki:lr\'ostelujen 11:ikökulman l:t:ljenemint'1l kirjoill:lj:ln kokemuksen
sijast:l yleiseksi tapahlUmien kU";liluksi on t:I ":1I10m:tinen b yt:intö eib siis
ongelma . O ng.elmall iseksi l11usiikkiesityslen kU,':I;ullinen tulee silloi n. kun kirjoittajall:t o n rnuLLsi kkoon liian bheinen suhde. Hei k in heimo ( 115 25. 11 .95a)
ep:i ili ky,'ykkyytt;Ein arYi oicb Elisabeth Batiaslwilin esitrksi:i Sibelius-kilpailllsS:l .

Elisabeth Batiashvilin, 16. koh&tlb minun pit:lisi klir ;iUdtii it.s<::ni.
koska olt'n POIllPlItdllll hi\l11;i poh-dlani hiin",n oll"'SS;lan kontl:lusiiissil.
,\11111;1 kilp:lilun tulok'l:'l 1:'I\';il \":Irmaan pal;on mlltllu. jos sanon. ",U:[
h:inc~l :i on kas,·:tnuI t' n~illlold.: :li s<:~s;.l opeluk,t'~ ,:t hil:'llo t:l itl:'llij:l . jok:t
05:1:1 "iulunwiuO:l hiimm:istyttil\'ibli 1- -1.
Heikinheimo ( 199-. 1-9- 180) k<:l1oo lll11ist('lrniSS:I:tn p it:idnsä I:'riu:iin t:irke:in:\ kri itikon om in:l isuu!('n:1 juuri sit;i. en:i hiin t'i ok j:i:ivi. .lOU;l Illusiikki:lr"ostelija "oisi k irjoittaa reht'lli sesti j:l olla riippumaton. h:inell:i ei S:I:l olla
bheisi:i suhlL·it:l niihin ihmisiin . jo it:1 h;in :ll....o stek·e . ([bid.)
Kolme l.L,n:t "on BOIl",lormn kirjoitt:lma :l JUHU:! H//jt'//dswdsbladetissa
(29.11 ,95: :$0. 1 1.9Sb: 1. Il.9 5b) IXlikke:n·;lt rllu siikkiaryostell1n kirjoiHarnisen
t:l\':lIlom;lisest:1 byt:innöst:i :)iksi. en;i ne on kirjo itettu keskustelun llluO!eX)f1.
Sibelius-ki lp:lilun Ioppu kilp:lih.lesityksi:i arvioi niiss:i "on Bonsdormn kanssa
Riitt:1 l'out:lnt'n Linsi-I-It:lsingin mllsiikkiopislOSI:I. 5iil;i hllolimatt :l . ell:i jutut on
kirjoiteUu keskustelun muotoon. Poul:lsen j:l \'on Bonsdorffin :l!"iol O":lI muiden arvostelujen ta"oin lo te;l\·i:l . He eh':it ml!llt:l1n:t:l h:II....:I:1 !Xlikkellst:l
lukuunott;l rn:lIl :t kommentoi t:l":lllisen kesklbtelUI1 peri:l ;meiden mukaisesti
toistensa I:tusumb. ,':I:ln keno \':tt "uorotellen omi:1 rniellei t:dn keskustelun
teemoiksi ,·:tlikoitll'·ist:l :lsioist:l Von Bonsdorff j:l POll!anen ei,·:it myöski:i11 ole
kesken:i:i n t'ri mielt:i mist:i:in k:i.<;i tellyst:i asi:l:)t:l l Ie byn:\v:it min;i-mllotoa
puhuessaan va rsin h:m':lkSt:lt:lan siiUi huolim:lll:t. ell:[ k yseess:i on keskustelu.
Vaikka jutun painopistt' on t:iss:ikin kirjoitllksl;'ss:l si in:i . mi!;i esityksiss;i
tapahllli eikii keskustelijoiden kokemuksiss:1. se sis:ilt;i:i kuitenkin t:l\·:tnomaista selv;isti enernrn:in puhujien kokemusten kU\":lilu:l kirjoinaj:lS!;1 et:i:in nytetyn
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esity"tcn kll\':lilun li":ik,,i. Ke:.ku"I\:.'lijal \'iil1aa\':11 ibeens:i j:1 toj.,i in.'>:.1 eidtk;i
:15etu ainoastaan p:l ikanlumanoman ja kaikkialla I:hn:io!el':m puhujan p:likalk.
\ 'on Bon ... dorff m:l inil:-... ::e jopa n:llll1ino.:.·ens:l orke ... terio::,ul1c1e~la Brahmsin k onserton hitaassa O.S:ISS:1. :'\:iin ebpli ... iitti"esti julkil:Il.NIltU kriitikon midihydn
illll:li"'l'lllinC-1l on Sibelilh-kil p;lilun e ... itY"'h,:n kU\'ailu "'~:1 '·:Ir.-;in har.. inaist:L :-'Iik ... i
juuri Illidihydn illllai.....:rni ... ta ";il1et:l;in rnllsiikkikritiikeh~i i:1 milen rnu::,iikin
kuuntd ..... llli ... esta aiheutuI'a rnidih~"-;; liil1~~' sllkl1puoleen ~
Juuri :-t."n \"lloksi. el1:i lll11si ikilb on kyky ant~I~1 kllldii:d!een " O illl~lka S l:i rnio.:.'Iih~',·:U. :-'bllS U99,t T2 -r .-)) on "L'rrannlll 1l111"iikki:1 ... ebiin j:1 ~t'bl1aali"'llll
teen . :-' Iu"iikilla tai ":ilt'lt:ij:i1b on :lloil1eellinen j~1 kontrolloil'a :Ikliil'inen rool i
siin:i ,·uoro' ·:likuluk ...L· ......:I. jO:.I:l kuulij:l .... 1:\ rnidihY':i:i. KtllHlI",'lt'mhen 1"o.:-r!;I:lminen ...eksiin ja S\;'k ... \la:IJhllu teen o n :-'l:Ill~in IllUk;!:U1 maskuliinhlludelle :.UllrL'lllpi llhb kuin :.e. ""l1:i kuu!emi"'I:1 aj;l\O,:,'lban kt>kl1SIL'lun:L On nim itt;iin L'ri
asi:l kmmnelb kohtelia:hli pilki:i puheiu kuin oll;L naiu,·:Ul:' ( "'0 J;W' jilch:'(I"").
Teoreelikoille - j;l myö... IlHlsiikki;lr\o"telijoille ~ibe1ill.,-kilp;lilu""";1 - on Iuon!e"aa olla puhllmana tai kirjoiu:lln:m,l 11Hhiiki<;ta mielihydii allt:II':lIla a~ian:L ::,ilti klltLntl.:.'lukokemuk",\:·n midihY\':i n p:dj:htami!1I:'n , i ...:il!:i:i aj:ltubell kuulij~l ... t:\
ai::,lillht:1 midihY\':i:i p:l ... :-..ii\·i::,e:-..li \·:ht:.:lnOll:l\·:Hl:l o .. :.puo!el1a. C.\[:llIS 1993.2-22'3.) KUlIli j:ln lunlem:1 p:hsi i\'i l1cn mielihY":i on O":llta:U1 fl.:.'miniinist:im:h.-;:i
mu ...iikin kuuntelemhel1 1:IP:llulIIU:I:1. jonk:l midillp'jn kielt:iminen puolest:lall
llla::,kulinisoi.
Et;t;lnn ~'lI;iI' :i ja miL'lihydn kiehii\'j Illll~iikin klluntt'l('lllbel1 I:I]XI l iittyy
bht'i'e ... ti lllrÖ~ koko mu.,iikkitiele..... .,"'·et1 lieleen:11:Lt1a dk:i ainO:l:.t:L:m mu~iik
ki:ln:llyy ... in perinli.:.'",,,,\:·en. ClIsick (1m. -ISO) kYlkee musiikkiti..... teen synnyn
)·hdy ...' ·:ll loi ....hl feminiini.....:ksi mi.... llt:lyn nllhiikill ken1;in llla ...klllini..oimi"('i;!n.
:-' Iu:-.iikin tekeminen j:1 h:lrr:l ... t:lminen \'aljaslelliin j:irjelb kontrolloidlln rationa:disuu<!('t1 b)'ltöön :-.ell:ihlen kultllLurisesti feminiinisiksi m:i:irill~"' ien k\'a!i teellien kuten intuitio. tunne ja Illieliku"itus :-ii:ht~L. (Ibid.: k .... myö::, .\IcCbry
1991. - <).) :-' Iusiikkiliede on 0$:111:1:111 ollut tuottama"':1 j:irkeen . netllraaliuteen ja
objektii\· i"'llll\~..'en pt'nl"'llI\'aa kllllntdemi ... en t:lP:I:L. :-'llhiikinll1tkij:11 0":11 '·oinl.:.'I.:.'1
kielt:iyty;i kuuntelijan po ... itiost:l I:ihe ... kokon:\:\n IUlkimalbl.:.·n.;i ... ij:li.;esti nl1otti kU'·:I:I. klln ta:\s mu ... iikki:lIyostelijal1 on ke"kily"ii\':i ('sityslen n.LOlilllisL'en.l(r
"nst:i n;ikökulmaQ:l 1:lrh:asteltun:I lllu,iikkikriilikon :....ema klllllij:Lna on feminiinisempi kuin mu,>iikki:m:dyytikon. :-' l lbiikki:lr,o...ldii;l\ kuitenkin u.,eimmilel1 kiell:iyt)'\";il p:Issii'i:.e"'la ja "ii-. femir1iini ...ebi rniellel~ ...I:i kuulii:m ~I-.em:l::,t:l m:I';klllini~oim :. l b
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"'lbchu __ ki lp;"lu"" .''''<''_l..:lul.' k,ri/HU,I'.1I 1<)lLn'U.II.1l kc-kHlll'.1I mU_llkkl~·_ nr'I~·Ll
I.uk.hlduun chkJ 10p.1 t.\\ .. nom.lL'l.1 ~'n~'mmJn -en nu.k'l. <'lI;; kj· ........... ". oli "ilp."lu
\lu'Llk";k,lp'lLlu~,.lh.m <'n'I"~II"""n h\lo'11Ion kohl<'Cn.l <lI.L1 nimCn'Jm;L.LLl C'L1 )""""l c,kJ
tC'lk_~·t. joi ' l" 1l1'>1lct ")L1~.t;L;t1l ""c., .n' ken".,n k,lp.I,lun k"lu~"~,1
T" \·,,II,_i".I ·
k'>I"<·mikriliikci,,.i .''''''leli i'' H'; ":;hl;l;1 C"l)"bc'l;i ~in"ill .ILlli 'la ke,k,ll)"m;H I" <'~IIll<"rkik,i
lc,,~tcn .. "kcnl c!.',ccn . "j\c\t;LI:in i,l ~"Ilt;ji:in bi"!lr:lrl 'iin I,Clol h ln. kon~erlli.<;L\lIr
,lktN,ikka"n \"Lll~ .1""lhm

tlbskllliiniset kirjoil1ami ... t:n tal';l1 ol':l1 tmlOl'annel:'t amm:l11imaLq:t musiikkit"sityksi:-U kirjoil1ami~" .. n t:tp:t:t :-iit~i yksinkert:ti~ota 'yy:-\:i. 1:'11ii kriitikot pitkUn
olh';tt :tino:ts\;un miehi:i myils Suomessa (GIron 19<),i, 18[: S;lTj:1 1a [99d,
i\ l usiikk ikritiikin ketill:i on yh;i edelleen yarsin miehinen: ar\'ostelijoina toimii
etupiiiissii mieh i:i j;t kirjoil1:lmi~en t:lp:l on m:l"kuliinint"n, Sibelius-kilpailu.';t;l
kirjoitettiin kaikkiaan 1 [1 :-dlai"t;1 JUHU:t l- s:tnomal ... hdi ... :-~i. joiden kirjoil1:tj:m
nimi on tiedossa, .!utui"t:l 1 [ oli nai.;ten ja -.~ mi ... ,to.::n kirjoitt;uni:l. /-/elsingin
Sanomissa ilmestrnect jutut olil':l1 kaikki mie .. ten kirjoillamb, Silx'lius-kilp:ti-

lu'>!>a - kuten 1:in .. imai-.e.....:1 t:lido.::mu .. iikkikullluuri ...,:t ylip:i:it:i;in - musiikkiar\o:-telun paikk:t oli :-:lI1om;tlehdi"tö, R:tdios:-:t ja lelt:\'i~io:-sa, joiss:t tOiminaj:lt
pikl:'mminkin esiuelidt Siheli\t~-kil paillt:t kuin kenoil':lt ol11ia n:ikemyksiiiiin
t:sityksL"I:i. kaikki ohjdm:ll olil':l1 11:lislen 10il11inamia,lIi Vaikka l11usiikkian'osIdu jen kirjoin:1I11isen 1:11':111 l11askuliinisia piirteil :i 011 1':likea larka lleen 111:i:iri1d 1:i (Cilron 199.i. 181 l, SibeJill~-ki lpailun kriliikt:!s ...:i maskuliinisiksi kirjoinamisen
t:I\'oiksi m:i:irinyi kuulijaIX):-ition feminiinisiksi midl,.::nri"-·!1 piirteiden kieh:imint"l1 : klluntelukok\:."l11uk-.en l"tii:innyu:imin\:."n j:l midihp':in kidt:iminl"ll,

Tuomaristo
\':Iikk:t Sibelills-kilp:tilun tuo!ll;lriston, johon kuulu i kak"i naista ia kuusi miestii.
Idll;idn:i oli ('II /IIII/el/o 1iuli~tkn esityksiii. :-i1k:kin oli lllusiikkikriilikoiden
lapa:ltl medi:tteksli\:."11 muka:1I1 l~'ypillisl;i reminiinho.::bi m:i:irile!1yst:i p:Issiil'i,"esla kuulij:lposil ioSI:1 kidtii}'tyminen, Kuten jo j:irjo.::'lyk:-el"t1 panemisl:! koske\':bS:t Ill\'LISS;1 kerroin, tuom:lrblO oli SilX"liu ...-kilp:lilllt1 :likan:l keskusteluI\idlos...<;a, JOSI:1 johtuen he eh'iit kenoneet kuuntdul\okemuksist:t:ltl kilp:tiluss:t.
Silloinkin kun he kiello ...l:t h\to1im:1\Ia kenoh':ll niikelllyksisl:iiin mt.."(liassa (//5
30,II,95gl. t:silyksblii kenomi'en l:lP:1 oli deEi loim:lkka:lmmin eliEinn~'leu~'
kokijast:l kuin toimittajien kirjoituksiss:t, J-/e1sil/gill Sal/omiss{/ (30.1 J.9Sg)
ha:l:.lalellul luomarhton jib\:."IH::I kertoh';1I I O:.i:t~ioi l :! :-oiU:liist:t ia esilrksistii
o.:idtb kUI'a ileet omia I\okemuksiaan lai mielipildtii:in,
Tuomariston jiiSt'l1o.::1 ddl :l:.t"ltUneet passii\'ist:o.::ll feminiiniseen kuulij:lpo.~i
lioon myösb:in :Immatti... n,a pl"nl!'tedla, Ykski:in hei:-t:i ei nimiu:iin edustanut ensisij:lisesli mu:-iikin kuu li joit:l: esimerkik-.i mu:-iikkitoimitt:ljia. musiikin
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IUlllUl'ypp,,,n <'m[!,"l1Il\~'n 10"I't,',1II on Jl.lnk;ILo.1
I':nndlll leksl, ,lIlla,l I..nllll..,lIe ",1I.n"'11 p"mO:II'\On, ~II., lek"",' ~I
\.1I"'el11.1 "".11
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huolim"";l "Lhl..'"'t<'n ,ic'tllllen 11IOtl.lmil'n lc'k_tl~'n t.lllc'IlI.I1l.i'nuIKlollbllubbt.1 pain~'llll
leblil ;!rki'\fl,d",m ~11;l edelleen monin 'errolll'dlokk".lIn11l1Tl kUlIl muull"""i, . 'Uyt,lnlö
\oicLL:m n:ihtb ylll,Ulu 'eur:'uk,e,u k,rio""ILln l"k'llIl .!rI'okku\,dc"';! j" I""aalla '" myö,
u,,,ha,,n IUO'!;I" 1.1 \!l1_lIlt".1 k,r;Ollc'lUn lc'bton yll'er!;,"'.1 ,I'em"" 'Uhlc'e"" mUIhin
I'''-'dioillin
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tutkijoita t:li tuottajia. Kaikki tuomarit oliut musiikin (ekijöit;i: viulisteja ja viulupedagogeja. joiden lis:iksi tuolll:t ri:;toon kuului rnyö:; yksi ~i,'elt:ij;i. Sii\"t~It;ij:i
on tuomari~ton kokoonp:mon peru:.teelb kuuntelemb~cn keskiuynyuii henkiI<xi ky....ykk:i:impi :IIYioim:l:m \·iuli';;lien soiu:unisen t:litoja.
Vaikka luomari:;ton j:isenet eidt

it~

kenoneet kuuntelemisest:t:m. niin toi-

mitt:ljien h:(l\';lUStel) perusteella tuom:lrislO kuunteli

Sibdius-kilp:tilllt;'.~i t yksiii

eri

ta\':l lb kuin muu yleisö. Tuomaristo ei noudallanllt :;:1111:ml:t ista k:iytt:iytymisn0n11isloa kuin muu

~·leisö.

Tuomariston j:isenel k:iytti,·iit lulutessaan oikeull:t

puiSilla salisla . !\bdoka Satonloppuki lpai lllesityk:-en jiilkeen -[sJaliss:t riveil Ei 10
j:t 11 iSlllnllt tuomaristo ei jiiii aplodej:1 ihmelle!emiiiin. V:lan J;ihlee hanhenmarssia kohti si"tlO\·ea ,·ii1i:lj:tn \·il~ttoon ·· (E/e!ä-SIfOIll('1I YIIIQnw! 30.1 J.95b)'
Tuom:lriston ei t:lIyitse i:;lua penkeilliiiin ()(IOtl:Hl1assa :;uosionosoitusten loppua
muun yleisön t:lvoin .
Tuom:uiston jiisemen kuuntelemisen t:lp:1 eroa:l muun \"iulukilpailua seur:l~l\":m

yleisön kuuntelemisen 1:I\·a$la siksi. ett:l he toimh·at konseruiS:l lissa

aktii\'isesti \·err.llluna musiikki:1 p:l:.si i,·i--esti \·asta:molla\·iin. eninuu:ik:;cen keski-ik;iisist:i naisista koostU\·a:m muuhun ~'leisöön. Tuom:lristo p;WUiEi. rnit:i se
kuuntelee. Sibelills-kilp:! ilun tuom:lristo ei monien muiden musiikkikilp:lilujen
t:I,'oin keskeyu:inyt esityksi:i kesken teoksen (Ui IISil 'tiylti 26 . 11.95). ml,llla halutess;l;m se olisi voinut tehcb niin. Heikinheimo (J IS 22 .11.95a) piti tuom:l riston
kiiytiintöii JOP:l liian sLlope:ln:l i:1 lotesi. enii
Sibdiu~-'-iulukilp:!illl ... du ... t.I.1 inhimillisen k;iytl;iytymi~n :iiirip:iiit;i siinii.
en:i ' ·'likkl joku kilp:tilij:1 ei ~I\";i ... tik:i:in osa:l td1l.1\·:i:in ...:i kunnoII:! eik:i
missiiiin t:lp:H1ksesS:l sellH j:l1koon. jury :mt:!a h:i!l<:'n SOiU:!:1 koko
ohjdmansa loppu un . l':lri ~:11:1:1 kuulij:l:l k~ir~ii sHn:[ mi ... sii jurykin. j:l :lik:!:l
ha:lsk,IUlUU ... hkii tunti ai'·an turh:l:ll1.

Linsimaisen musiikin esityskii)1iintö

j;isent~U

konseneiss:( esitell:l\·iin musiikin

teoksen miu:lisiksi jaksoiksi. Tiirkeii k:iyu:iyn·mis......;iiintö on. en:i musiikkiteoksen
muoclost:ull:t:1 kokon:lisulllla ei konsenissa rikOla e~imerkiksi osoillam:llla suosiota teoksen o!)ien "iilissii. l\ormi ei kuitenkaan rajoita tuomariston kuuntelemisen
mahdollisuuksi:!. siWi he , ·oisil·:ll h:tlutessaan t:iysin hy\·:iks)'U:iv;ill:i tava ll:l aktiivisesti vaikulI:.l:l siihen. miten pitk:i:in he h:llu;l\·:tt kilp:tiluesityksiii kuunnella.
Kun Sibelius-kilpailun rulos oli ~tlkenmll . mediass;l korosteuiin tuomariston
yksimiel isyyu:l tduyjen p:iiitösten suhteen.
-T;im:l o li \,:!rm:lsti asi:l11lunte\"in f:l:ni. jonk:! kan S:o:1 olen Iyösk..-nndlyt.
kilp:liluluom:lriston puh ......njohtaja Aulis Sallinen ~:lnoi.
-l';Eitökset syntyi,·;it harmonis.:ssa 1"l1lds' ·I11m:in)"kses~ii j:l vaikka
joist:lkin :lsioist:1 jouduttiin ;iiinest;im:Un. oli rht",isymm;irr)'k~<:'n
löytymin",n jokS<:"enkin ' ·:li'":ltont:l.
\ ·Oitl:li:lk:lk~ikon y!i'·oim;l. jo~ ~Il:tisest :l voi puhua. oli \·:lrsin S<:"lk"':I.
(fS 1.1 2.95b.)
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S:dlisen puheess:l lUom;lriSlon yksimielisyp; on sen asLmtuntemuksen merkki. TuomariSlOn J:isenet tekidt kilpailijoiden v;ilille samolllaisio eroj:l. jolloin
heicbn kuumelukokemuksensa e[\':il poikenneel toisislaan. Tuomarbton
aikaansaama YKsimielinen p:Eitös ede!lvtt:i:i esityKsen objeKt iivisten ominaisuuksien painottumista subjebiidsten kuuntelu kokemusten sijasta. Vaik k a
luloksen synl~' minen olikin qh'atonta. luomarislon j:[senlen teht:iv:i asettaa hei&it aktiivisen j:irjestykseen pan ijan eib p:l..,:siidsen kuuli jan positioon ,
Tuomariston j:isenet ei\':it olleet passii\'isia musiikin vastaanottajia myösb:in
siksi . ettii hei&in teh6dns:i Sibelius-ki lpailussa oli \'a ikea. Telll:iv:in ongelmallisuuleen ja hankaluuteen \'iitalti in mediassa usein: luom:lrislon oli vaikea leh<!;i p:Utöst:i loppukilpailuun p:Ei:;seist:i soittajista ja varsinkin kilpailun IU10k-

sesta U/S 27,11.95a: HS 30. 11.95g: f(eskipohjw/lI/(/(/ 2, [2.95). Sen l isäksi. el1:i
tuomariston j:isenten tehtiid ol i vaikea. se oli myös monimutkainen: he joutuivat :Einesl:im:Ein monta kertaa ja r:lIbisun tekemiseen kului paljon :l ikaa
(IV: 13: 7530.11.95a) ,

PERHE JA KOTI
Sibelius-kilpa i [uun osallislu\'ien viulistien ympiirilEi oli Joukko heicbn
sukulaisia;tn ja perheenj:iseni:i:in : :iitej;i. isi:i. isova nhempia. velji:i. siskoja ja
lapsia. Ylbn;h';in paljon mediass:l puhun iin \'iulistien ;iicleisUi ja isist:i.
kilpailijoiden lapsuuden perheist:i. Kilpailuun osallislU\':n IllllusikOl eiv:it ibins:i
puolesta olleet en;i;i lapsia . jotka kaipa:\\':ll \'anhempiensa huolenpitoa
viu lunsoilosta ja sen ulkopuolisesta eEim:ist:i sel\'iyty:ikseen , Kuorin villlisteista
oli 16- ja \':lI1hin 30-vuoti:1S. \loniSS:1 muissa :Hnm:lleissa urallaan ensi askelia
ott:l valle nuorelle ihmiselle ei lienisi eduksi se. el1:i h:inet sidotaan voimakkaasli
yhteen vanhempiensa samalla ta\'alla kuin Pekb Kuusisto: 'Jaakko [Kuusistol
on Il1UUIUnUI pois kotoa. Pekka :lSllU \'lelii \'anhempiensa kanssa. H:in naunii
kOlOna olemisest:l yksin:iisessä talossa Sipoon mets;iss:i niin paljon. enä haluaisi
asua sielb 10PPlIekim:ins:i. Perheen Helsingin kotia h:in ei samalb tunteella
kaipaa, Perheenjäsenten dlit O\'al hyv:il.'" (Se/{/"{/ 8.12.95.) Siit;i huomatta. että
21-vuoti:1S .Jaakko oli jo mUllll:lllut pois lapsuuden kodista:lI1 j:l 19-vuOlias
Pekka palasi ki[p:li[un j:ilkeen opiskelemaan YheJywa[loissa (HS 3. 12.95b: Mr?
No iset 15. 12.95). veljekset llIuodosti\":n \-anhempiensa ka nssa perheen
kyseess:i on "Perhe, joss a kaikki luottavat kaikkiin: Pekka, Jaakko, MarjaLiisa ja Ilkka Kuusisto. " (\le .\"(liset 15.12.95.) Perheen ja suvun keskeinen
asema sopii hydn perinteit:i ja pysY\'yytt:i ;ln'OSt:lvaan taidemusiikkikuhtuuriin,
Vanhempien merkitys jo soittoharrastuksen alusta bhlien aina ammattimuusikon Ur,l:l haavei lev:lksi nuoreksi :lsti kU\";lttiin mediassa niin suureksi, ett:i
muusi kon ura n;iylt:i:i melko mahdottolllalta ilm:ln vanhem pien huomattavaa
lX1I10S!lIst:l lastensa ll1usiikkibs\·:l1uksessa. Halu viulun soinoon ei ole lapsissa
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luom:lisesti okl'a Omin:lbllU~. l 'a:111 1':l11hemmat bwttal':u sen heihin kasvattamall:l heit;! m:i:ir.i!iewisesti. Elin:1 \ ':ih:i!;i ku\:lili SlIoJ//eJ/ KII/'{/{('bdessii
(1-.1 1.1995:1) 1:1P."Uutt:l:ln ~ur:.la\·a"'li: "'Olin ll1u ... iikkilllokalb kou lw......a. ja mdI:i asui pieni:i \'iuli ...leja bilde ...:-a ...alll:1l1 b.dun \':lI'l'ell:1 u<;e:unpia, Eiki! llleHU
ollut kenell:ikiiin :I:.iaa pih:llIe !eikkimii;in en nen kuin hommat oli kOlona hoidettu ...

\ 'anhempit:11 osuu." bSlellsa I 'ill listiksi ryhtymi..;t::.s:i on dlll:im:iuii :.uuri
m~'ös

sibi. t:llii l'iulistiksi mididt nuorel O\'al yleen ...ii aloiuaneel soiu:uni"en jo

h~'\'in nuorina. IIe/siJJp,iJ/ S{/I/umie" (16,11.95e) llluk:l:m Sibeliu..;-kilpailllun

oS:llIi::-llInl::el

-\'iuli ...lit

01':11

Irt'cnanneel

ank:Ir:.I ...li

miltei 1';lu\'ai:i ...l:i- :"'Ii .

Esilllerk i""'i Elin:1 \ 'iil6Ei i:1 l'ekkl KllU ... i:.to aloini\al -.oil1:lIni::-en kolmil'uoli:tiIla (TS 11. 11.95h: NI;I n,1 1. 95: IS r. 11.95) ja ,lukk:l ,\ IeI;:lllen :doini I'Illlllll seb
pianon soinallli:.en ndi\'uotiaan:l (j/ 16, 11.95).
Jos l 'illlut1:-oiton :Iloill:lmilletl t:llxll1tuu \':IS[:I I:lp:.en ell:.iI111l1:iisten ikil\'lIosien
j:i1keen. h:lnel1:1 on kiire o::-oittaa t:lilo ns:.1 ja kyk~ n:-:I p:irj;it:i \'illlhtina , Outi
Paananen 101l: ... i r:ldlo:.s:.1. ell:i melkein k:likille Si1.x·lill ...-kilp:lillll1 OS:In01I:ljillt:
on a"detlu \iulu k.u~ ...n jo I.lp...uu(kn ... n .. i\uo,iI1<l . .\luUI:ml'H OI.lt
:l loitl;H1~'d l'iulunsoiton jo kolm~'n Lt,<i. :\iinp:i \ ',lr,OI:ht;1 kotoi .. in ok\ ;]
S"']):I,ti:1I1 Licbig tuntuu p;i:i"c~'n :tlkllun I ';[]'.. in myilh;i:itl. kin o n o llut
p ... r:iti ..... it ...... m:innloti:I,. ~b:I .. li:m Uebig on edi"lyn~' t kuitenki n nop....;I'tl
i:1 IUID"':I kym11l~n~n kol'\ ilb h;il1 on Incne'lynyl koum:I;N..:I:ln pidt'lyi",1
kilp:lilui"'-';l u...:.111l1l1:I"akin, tC:fU

Kosk:1 kilp:liliioiden \'3nhelllmilb on [:irke:i ka'I -:lIUwasluu. \'iulistin kehitIymisen k:lnna!t:1 on olenn:li ...la. milbi ...een perhee..;een h:in s~'nty~' , Sibdius-kilp:dlu:1 b ,:;inele\'h :d meclLIlL'k,teiss;i \'illlist ien ;i ic!ei"'lil ja i..;ist;i puhuttiin ja kir·
joiteuiin y!een<i \':Iin silloin. jo:. heicbn :lInl11:lItin~:1 liillyi lllu:.iikkiin. 19
,\ IUllSikoksi rylnymisen ilmei ... in ... yy nii~ tt:i:ikin Illedi;tn Illukaan ole\'an juuri
Illuusikkoperhe!ll. jos~1 ymm:irl1:t;i;in t:lrpct'k .. i \-:lfh:lin 0IX",I;I:I bp:-.i 1:1\'oiueel-

1')

l'd.:k" KUI",'tt,n ."11 ,11MI.'-!."'.1 Kuu",!,) on Ilnl",ku1\'I'>o.:lI,q.1 1111111. '{Ml.ll, I'N')I>. Clllllse!
;\. 11 ')')h: ,'IT lR I I ')'j 1 i;1 h,il1l'1l i',m'" Ilkb KUl"I'!' } on ')(}PIl\:r;,n~}llI;!]:l , k:lp..:l lillh.:'I:lrI.
urkuri i:l " I,dUP tl11l11 "hI 1 11 I')'H)). Ii'. 512 I <)')~h. \ 'å.<lm .\I'lmul 11\ 11 1 <J9~; AIJU
(1I(1"rrftl/"I.«,,. ll'l II 1<J)'i; eI/Ui.""1 .~ 11 <)'))); ...rr 2/'1.I! ');1, l)lI11nn .\l.lhhnm \.mhcmnt;1t
'iuh,tcp Iml11_ 11M 1_11 I')l)'ih. . 1/1;\ \ I')'io:
1'11",II":lh 1.I;1I1:I,h,,1111 ;1111 on pi:IIlI'1I
~'I'" 'IUIl'1I 1nIIn. 1/l1I!! II 1'J9'i; IIt;-'>tllv:?(, II ');1_ ' .II'lIrlll T:lIll:tin '.mlwnun.11 "';1(
""h,WI.' tll'i \') . I 1.')"><·'. ,1ukk.1 \krp ....·n ;iill on dll"ln'lllpl:lIlI'\I ~, 1"; 1kl'lIlt:in
k:tupunt:IIl',rh"I~'rill ';\110'11 (11 1(, II <)'il
,\mm:tulp,:rh·I'·''Yyd.:n k"r<"I.1I11In,'n 111\''',ikki;''llrll,'11Il k"hd,llb on hY\1Tl t"d,'nl11l1k,IIIWn
mu,iikin k"llI.i" km",,' .... Ik.m .\hoLt on tutkinut 1(1·1. -'u'i\i.llckn opi,h'liinkk'!1 ,<in
"mm.,li" i.1 ',ll 'llIll kO\lIIIlU":I) 1.111 l,ili";I l-hl''I'I<,..I:; ,'lII>lln:, 1 <;1'l~ j;l ':I:lIIUI ,chllle. ,'n,i
l:lh'd'I"idl'n i:ilk,'!:li','1 ':1111'1\;11 ~1))dil,,-.-Ik;'I" l1l1' ln nplluil;"k,.:cn yli !."Imc h'f1,I.1
IOlk'lln.ikill ....·'l1Illin "'rr;lIl11n:' ....·II.II ....•..:n lil."ll.:c_een. 111'''.1 h,·"Un koulu(u".llulI;UI':I ,,11'1
I;IY'UI ',IIUnn.'ITlCIl. T;"punlu' \.lhl.1 ".m ,"mll:tlll.l \.1'1.1,1\,1 knullUu",irLt oli _\lurc'mpi
h"n ..'t .....hll'-.\kJlelll'.m {'1,,-h'hlollk'n koh<.l:lll" .11I10:l'I.I,ln Ikl'lIlgin \·hop,_I"n 1,..-,I~I., n
O)" .. kl'i'I",II.I. T,';lIIc'rikorh';,k,,,,lun opl,keliinil'" 1:1 Ikl'lI1glll \·!i0pl.' lon "ikcu"l'elc....n
opi,kdl~>lII;o. I,\hol:l 1<J9'i. 1,'\(,1

"'.iI
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lisen soittolurr:lstuksen pariin , !\luusikkoperheeseen syntyminen toimi taust:loletuksena \'iulistin ura\':dinnalle esimerkiksi silloin. kun Elina Viih:iEiltii kyseltiin, miten ldn p:Eini ryllly:i Illuusikoksi. \ ':illiib aloini \':lstauksen:-;a tOle:ul1alla , ettei h:in ole muusikkoien lapsi. silti h:inen \':lnhempansa OY;lt kiropraktikkoia (1-1&1 22.1 1.95)2t Silloinkin. kun dulistin \';mhellllllat eiviit ole muusikkoja. heicbn osuutensa harrastuksen tukemisessa on suuri v;ih;iLin kiroprak tikkovanhemnut '-seUL1Si\':lt \'iulutunneille milloin piLisi\'iit i:l tuki\'at harjoittelussa, \-aikka eidt mu.<;iikkiuust:l:l om:mneetkaan- (SUOIIWII KIII'{/fe-bl i 17. 11.95a),

Pekka

Kuus iston perhe
Pekka Kuusiston bpsuuden perhe oli pa ljon esilLi mediassa Sibelius-k ilpailun
yllteydess:i. Ilm:111 Pekka Kuusiston \-:lnllempien .\l:Jrja-l.iisa ja Ilkka Kuusiston
poikkeuksellisen suurta lXInOsIa poikiens:l l'iulunsoiton 'h:lfl~l stuksen' hY\'iiksi
suomalaiset olish'at ilmeisesti yki edelleen \';lilla Sibelius-viu l ukilpailu!1
ensi 111 m;i istii suoma 1ais\'oitta ja:l nS:l
Pekka Kuusiston perheen osuutta hiinen \'iulunsoittonsa tukemisessa ku\':utiin Ilelsill!:]!1I S(II/om!ss{/ <3. 12,95b) ,
Kun perhe

tl:'kt~e kaikkl:'n~a

[--1 Kllusi ston p",rhl:' tek i klikk",n~a pOiki",n \'iuluopintojen ('(een. A ili.
Marja-Liisa Kuusisto. j~i((i työp;likk;l11s,1 poikien \'iulunsoilon \'l10ksi.
Hiin I't'i Hlosibusien ~lj;ln poj:1l I'iullllunneill", j:] kirjoiuj bikki opeu,qan
S:UlOlllis"'l ylös.
"Siil;i oli hyöl)';i, kun oppil:ls it~c <ei \'kh O~:l1mll l kirjoiuaa-- is:i k: 1H1~isl 0 S:I11OO .
.Iobiscn koulup:ii\':in jälkeen poj:u tarltuin1 I'illlulln_ .:\iti i~tul
\-k ress;i j:1 btsoi. t'lLi bikki Illeni opeuaj:111 ohjdekn mub:ln
100)O-lu\'\,111 alu5~a oli ;lika SOI :lCla kansail1\·:ilisl~i 0Pt'IlISU Sophin openaj:1
o li Miriam Fried, muna h:in :15ui Yhckslalloi,%:1, \' iinp:i KUllsi~(Qjen
pt'rht' p:Eiui Illuuuaa pariksi Hlodebi Bloolllingloniin Indi:1Il:1,1l1
Y:mht'lllnut dl'iit h;ilunn<:'t'l piEisliU 18- ja 15-HIOli:lit;l poiki:] yksin
paheiden ja kiu salIsIen I':ll!:lkunl:l:ln,
"K:tuteni K:m s:illisoopper:tn johdo~~:1 o li piiiillynp. j;1 S:lin syyn
kit'lliiYlyi[ j:llkam;l~ta pyynnöbt:i hllolim;lua', Ilkka KUlIsblO sanoo.
:"'yt aikui~(;t n : !j<:bel p:irj;i;i\'iit jo omillaan_ ,I:l:Ikko on \',limisllIllut
BloominglOni,t:I, I11UU;1 kiiy ~idEi joskus ybjtyislunneilla_ Pekka palaa
opin:lhioon tammikll\b~;l ybin,
Vaikb molemm:tt I':tnllemm:ll luopui\·:tt t\-öst:i:in poikiens:l dulunsoiton
hy\·:iksi. lleicbn roolinsa O\'at kuitenkin perheess:i I ':trsin eribisi:J , TyöSt:; luo-

2t

"'" 22, t 1.\15: 11",. t 'OJ>/ d" ill på IIwsi/(e,.h(lJl(II/' ' :\:Igot 1ll1l,ikl'rharn ,ir jag int .... hada
mirl:l f(ir:itdr-,l r :ir kiropr;lklikcr.--
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puminen kytker:iJn J\brj;l-Liisa ja Ilkka l-:uusistolb toisistaan poikkeaviin syihin
ja seur.l:1l11llksiin. Marja-Liisa l-:uusisto jiilli työns:i. jolta j'd n pystyisi työskentelem:i;in paremmin poikiensa \'iulunsoiton hyv:iksi. IDnen - toisin kuin Ilkka
Kuusiston - työpaikkaansa ei jutussa kerrou. Marja-Liisa Kuusisto seurasi ja valvoi Pekan ja Jaakon viulutuntej:l ja jokap:ih-:iistii h:lrjoinelua aina siihen saakka. kunnes pojat olivat 15-H lotiaita ( Hbl 2.12.1995d).
Marja-Liisa Kuusisto ku\·ataan lastensa puolesta uhrautuvana :iitin:i. jonka
te koj:l leimaa naistarinoille tyypillisesti jatku\'a huolenpito muiSI:l j:l sovillauluminen muiden tarpeisiin (ks. ,\hau:inen 1993. 157). Kyseess:i on pitb perinne.
silb jo J. V. Snellman ajatteli. ett:i minen on kulttuurin konservatiivinen voima.
N:lisen sivistys on tarpeen ainO:lsta:ll1 jo olern:lssaolev:m kulttuurin v:ilitt:im iseksi lapsille. (Rein 1928. 157- 164. siteerannut Pulkk inen 1989. 14: ks. myös
Karbma 1996. 14.) Marja-Liisa Kuusisto 100eulti jo olelllass:lolevan musiikkikulttuurin v;i lilt:imisteht:i\-:iii lapsille sekä OlllaSS:l ansiOlyössaiin musiikinopettajan:l et!ii työstiiiin pois laStenS;1 soittamisen vuoksi j:in:iytyneen:i iiitin:i.
N:lisen kotitib:m si joinumisen 'luonnollisuus ' on vankasti sidoksissa kansallisuuteen . suomala isuuteen . Irma Su lkusen (J987) mukaan modernin suomalaisen kansalaisyhteiskunn:m ja mvös sukupuolijiirjestelm:in keskeisin piirre o n
"'kaksijakoi nen"' kansala isuus. l-:oko vhteiskunla jakaa ntuu kahti:l miesten ja
n:listen el:imiinpi ireiksi: miehiseen julkisee n ja naisiseen yksityiseen .
Naisk:ms:lIaisen t:irkeit:i piirteit:i ovat :iie!illisyys. uhr:!utuvuus ja loimeliaisuus.
Obie! .) Ilmiöt:i on kll\·altu bsineelb :iilibnsabisuus. jolla viit;llaan niihin \'elvollisuuksiin . jOit:l naisilla iiilein:i ja hOinajina yhteiskunnassa on (Anttonen
1997, 172).
Äidin uhrautuminen lastensa hydksi luonnollistelaan Sibelius-kilpa ilua
bs i lleleviss~i teksteissii niin t:l\·anomaiseksi teoksi. ett:i Marja-Liisa Kuusiston
osuutt:l lastensa kas\'atuksessa ei aina Pekka Kuusiston bsvatukses!a puhuttaessa btsottu tarpeelliseksi mainita.
Sinemmin Kuu sisto p~Wsi Sibelius-Akatemi:l,ll1 suoraan \·iu lllprofessori
"['UOll1,lS H:l<lpaSen eik:i nuorimm,Hl tumiopettaj,tn hoiviin ja oppi li s~iä
viulunsoiuoa o ikein db \':i:irin_ I-bnen is:ins;i IIkb Kuu sisto iOp,l muuni
Yhdysv allOihin saadakseen Pekan j:l isO\-di .I:lakon p:lrh,w lle
m,lhdolliselle opettajalle . .\Iirialll Friedille. (HS 2-1. [ [_ 95a)

Jo viisi \'UOlla ennen Sibelius-kilpailua. syksyl!:i 1990 llkb KUllSislO oli kommentoinut Iltalehdessä (6.10.90)11 '1 'hdysvaJtoihin muUlIoa itsens:i ja perheens:i
km n;llt a.
-Ooppem on ollu t työpaikoist:tni mielenkiintoisin . \'a ikka o len ehtinyt
kokeill;l yhtä j;l toisw ..\Iutw luulenp:l. en:i wl"\"itsen oopperarupe,llllan
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jiilk~en

O:läi~yyu :i

ulkom;lille
,\luuno riippUl!

' 0:11
~ iit il .

I '~ rr::l n.

<,nii l11UUla11111le ko k o perhe vuodeksi

löytyykö perht'en pOjille miekkkiiiit (musiikin )

j;lIko-opiskdu11lahclollislIude1. Isiinlii ilSt' on jo h:I;llim;ISS;1 sih't'llysldn:ivi:i 1l.lle\:lisuuU:l \':lI1en,

Ennen Sibelius-kilp:\illl:\ Kuusisto n perheen Yhdys\':lltoihin muuton syyn:i
oli is:in et:iisyyden t:I\"\'e eik:i Pekan ja Jaakon \'iulunsoino, l3loomingtonin aik:!
oli Ilkka KUlIsislo lle tllonel i:\s, sill:i nlonna 1993 \':\lmislUi ooppera FrÖk'(!/1
lulil',
Ilkka Kuusiston :lnnetliin lehdistöss:i itse kertO:l o mista i.ltkaisuistaan: h:inen
puhenaan siteerattiin y1l:i olo."\'iss:\ J-/elsingill S(/II Qmil'lI C~ , 12,95b) ja I1talebdel/
(6,10,90) jutuissa. Itsen:;:i lis:iksi h:in puhuu myös \';!imonsa J\'iarja-Liisa
Kuusiston puolesta ja \'akulItlelee h:i nen ralk:!i sunsa hyödyllisyytt:i perheen
yhteisen t:ll'oineen kannalt:L Puheen kohde, perheen :iiti. on hiljaa, Ilkk:!
Kuusisto myös n:ikyi kilpailun :iikan:\ mediassa : h:inest:i julkaistiin le hd is~i
moni:l ku\'ia (111 2, 12.95 :\ ja b : // 1.12,9, : 15 30, 11.9, : Kain/l/ll/ SallOl//al
1,12,9,b: SaiOli 5(>/1(/1111 5aIl0J//oI 2, 12,9,b ), !\Iarja-Liisa Kuusisto p:iäsi ääneen
ja kU\':Jan :linoast;\;\n kerr.ln , ,lie Sa isissa ( 1,, 12,95 ) ilmestyi Pekka Kuusiston
l:tpslllldenperheestii k eIlO\':1 b:\ ja juttu, JOSS:1 myös .\!arja-Liisa Kuusisto oli
mukana, H:in j:b kuitenkin medi:lss:\ henkilön:i sh 'ulIn ,2:1 ]-liinest:i puhutaan.
mlllla h;int:i ei t:it:i yhtii po ikkeus!;l lukuunOllamatl:l l1;ih(b eiLi kuull:\ Aina
kun h;i net lllainita:ln, IXlinopiste on seldsti hiinen lapsissaan,
Aitiyden kU\';1 piirtyy l11ediatekstien perusteella Pekk:l Kuusiston perheess:i
hyvin eril:iiseksi n 'ffalllln;l yksilölliseen isyyteen ( ks, Tigerstedt 199-1. 79), I1kkt
Kuusiston isyys b Sl en kb\':lIl1 kseen liitt~"\' ine r.ltkai suineen on yksilöllist:i , sil1:i
h:i nen j:ill:iytymiselEi:in pois työst:i o n seur.lLlksia la:.ten kas\,:ttukseen liin}'vien
asioiden lisäksi myös h:inen o m:\:\Il ;lIum:lIIiuraansa, Aidin r.l\kaisut O\':lt perht..--cn r::t tktisuja ei\':it k:i :.dbbi:\ t:\p:\htumi:l. jo iden :-oyit:i ja seui.luksia sek;i erilaisten toimint;\ma ll ien m:lhdollisuulta .\ l arj:\-Liis:1 Kuusisto Ilkka Kuusisto n
ta\'oin olisi pohtinut mediassa,
KUlIsistojen perheen klll' allk s i.~sa isyys sidol;l;HI el;llus\'astuuseen ja julkisen
tibn hall itsemiseen, 11 Ilkka Kuusisto on ;IlY;llenkin ollut \'astu u..,sa perheen
taloudt'llisest:l toimeentulost:l h:lnen ";Iimons;l ptetty:i kodin ulkopuolisen
Iyöns:i. ]-I:in myös tiedoui perheen :lsioista Sibelills-kilpaihm yhteydl"Ss:i ju lkisuudess:\ s:\Ilolllalel1{li~:i ja hoisi :\sioita muiden perheenj:isenten puolesta,
Oulun kaupunginorke:.-teri n intendentti Riill:l Pullia inen sopi Ilkka Kuusiston
2,i

t'<' kk:! l\uU,,1'lon aidlll 1;' U~I.dta otO:l kU \ :l:l myo~ ..... , d l;[ h.l1wn 1lIllwn'iä k,i:in t>i 01 ...
_elI ,1 yl<....n"i h.lJlu kutsuIaa n joko ,\t :lfJ;I - Ll i <-:.I\ UU~l~I Ok_i 1:1i ;"!;'r;a, LiiS:l k sL
muna 1-liljl 'IId.llttdsil/mleI12 , l l t995(\) nimd:i h J n<·I 1Ull.'\ al1b"'<ll ;"I;li_;1 I\.ull<bl0 ksi
\ 'n, Tigerst ... dt ( t<)9 I, li t 1, jok, dilln no rj;d:,i s.:!1 1Ull;"ll11k,....n ( 1!0 i1er 8; Aar""lh 1 ')'),~. 22 '),
, il<'C"ra n11lH Ti g<: r~I ...(h 1')'),1, lil ) i:t l11k ...mi ... n", _ll <) m:dai"I~'" lllK"len omadimiikerlo;... n
j)<.'ru,ledb ... blll_
" ." ll" I........ n ia julki,en tilan halli_('mb<:en p..·ru >Il!\':m is\-yd ...n o!c\',m
- ,,)<.'nn yn;i k,lllla r k~j_..... hll"' j..... n
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kanss:\ Pekka Kuusiston tulosu Ouluun konsertoimaan seuraal·an \·uoden
kev:i:ilLi (SlIomellmaa 2. 12.95b ) . .\Iyös Ilkka Kuusiston ammatit s:in'h:ij:in:i ja
oopperanjohtaj:lna O\·at tietysti l uonteelt:lan ,·arsin ju lkisia.
Vaikka l\ larj;l-Liisa ja Ilkka Kuusiston uhr:lukset last ens~l l"iulunsoi1toharrastu k sen Illkem isessa ol·;ltk in olleet l-;esl-;en:Ein erib isi:l. 6YlYY m uistaa. e1tj heieLin molempien r:ltkaisuns:l seki :iit in:i ell:i is:in:i Ol·at poikkeubellisia Vuonna
1995 useimmil le suotllabisille bpsiperIJeille. jotka yrilti\':it työttömyyden . laman
ja tulosvastuun kourissa lunkki:! eb moaan . ,·anhempien työst:i pois PII:iytyminen bsten harrastusten ja opiskelun ,·uobi tusk in edes juolaht i m ieleen yhten:i !1lallClollisena toimi nt:llapana .\ kdi:l.,>sa perheen tekemien ratkaisu jen poikkeuksell isUllleen ei kui tenkaan koskaan \·iilattu. Kertomatta j:ii myös se. ell:i
vain harvat lapset syntydt l"iu l ut1soilOn kannalta ~"Ilt;i otolliseen kulttu urissosiaalis-laloudelliseen 1,) tilanteeseen I-;uin PekLl Kuusisto.
Pekka Kuusiston ' ·;lI1hempien dlille teht i in ero bstens:! tu k ijoi na ja kaSl'~lI 
l ajin;! myös akt iivisuuden ja p:lssiil·isuuden suhteen. V:l ikka Ilkka Kuusiston toiminta n:iyn:Wkin olleen :Iktiil·isinta !l:inen omisS:l töiss:Ein eik:i poi k iens:l arkip:i iv:iisess:i kaS' ·:lttamisessa h:inen suhteens:l bpsii ns:l kerrotti in kui tenkin
olleen aktiivinen. 26
.\ Ied en lllusikbrarnumllla .l/mSfI }.: UlI.'jiSIO $om '·:Irir mcd dcrn p:! \·arje
leklion i börian (x:h Ö,·er"akal der:!$ Ö,·ande iinda ril! ft:lll!Oll <1)"$ :lIder'
Och en musikerp:lppa. IIkhr Kuusi.,lo. $om illle bara si,ih' ' ·:Irir en
m:\nf!syssl:ire i Illllsik b r:lI1schen - o rf!anist. d i ri~elll kö rledare operachef.
lonsiitlare - liian OC k.:;:1 :lkli'·1 inllcsseral sig för sönern:rs Illusicerande.
UIN 2.11. 1995d.)
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.\Iu,iikkiabn kOllluruk._""", o l",·i",n nUOrl"n perh",dU:m pe ri'll: i:i ,o, i:,:dis-r a l ou(k lh~
kllh luuri,,,,ri ' lImehkoa p,i;;oma" km " a o., alra,m , e. "11,i ,·uonn:t 1')85 ltnki nl O'b"
suorittm",dc·n hUIll,m i.<li sl..:n ja ..: _1c"ellisl..:n alol..:n op,sh·liioiden i,i,I:; ' ·arlllilllmin oli
kork('a -a,.te~·n IUlklllt o mu~iiklll diplolllllul k in non _lIonl1andlb . ·Lim'in IUlklll non
suorilla jk·n isbl:t p,.. r.ni 6(j"",lb oli korkc·:I·"~I~·",n IlIlkinlo. \ ·",rtlillln H'ok>i '·Oilk!:1I1 I<xkl;!.
etU s:m t:iI1 :, q'or1l1;' filo"Abn kmdkb;'lIrl IUlkinnon hllln'IIlI,ri._",lb j" e't",el1i"",lb :d;dla
(hisluri,1. arh ·{)log"'. k iriallisuuden IUlkimu<. kidiliL..:I..: ia kidelllulkimu_. lailei den IIl1kimu~
1" kull1UUtI(·n IlIlkilll 1l5) ~ lIotlll"neickn o pi<h·lijoickn korkea ·'l'll·~·n tU Ik inn on
,;uorillanei<.kn i, ien ",:U";i oli 26·:1:1"". I'''',enllilukll on _i i_ ' ·'i h ll1la'lI1 puokl pkn<:mpl kuin
nHl<iikin d iplolllillJlkin non 'lIorill;uw,ckn opi_kelijokkn i _lC·n kohcblb . (I<o"ho. l\ " ·ilwn &
Ilinne 1'J')(). 98-100.) Korke:m " _te",n kOlllulu b en h"nkkineiden bkn O._\H" " l i llJoll"in
melko suuri myös mlhiikkiop"ton ope ll'li,en kohdalla (ihid .. ')2 i" 9·1). TlIIkimllk ,en
IlIloks,.. n li<!h _i midenkiinlOIl1l"n o n m,·ös _~·n _uorl1u~ulxl: _amalia 1:1'·alla ku in l'~·kb
K uu~ i'lon mll._i ikkbuk l ,k in n,,,,di:m nluk:,:m ko<"llIi l",,1I1 alno:"I:I:'n ",n I nie~p llol i , isl"
i:ben;;;!ii , myi;, lulk,mllbe._s:t on t,rb _lellu :u n()a~I:tan "pi,kelijoiden i_Ien :"nnl:meia
slIhlee<;sa 1a _len~a koululu<l arEUn .
Ne/sil/!jiJI SaI/omissa ( 11 Il.')')a) Yelmdi .\ knuhin n":lI\ oi :-ilJeliu_·kilp"ilun kilpa ilu n
o~:U1oll"ji" . 11",,_l;lItdlln 10Pll~'" .\ knuhin k<:!1 O<> El l-(:ui-I;!. job oli h:indk ··kllin boi,:;··
l.e\·ylliie _s:i:in kon,em oa .\knlll1inin km"a Elg:,r ··e, tdm)"1 il n"i mil'Ein. , ·:tikk"
blJellinwslari o l ikm . .\llJlla kun h,in leki iOl ain. <ill:i oli IWli 1O;\"()IIU \"aiklJl lIS.Kl,,·ille<·IIiS<1l b:in c·i I<xkllblc'n bic-n 1:I'·oil1 I;"yil «· Ic·hd:; ··juuri mll:ian··

";-'bisa ,. Kuusiston Illusiikinopell:lptiitiyckss:i ( -mllsildiim rmamma "') pa inottuu :iitiys Illusiik inopellajuuclen kusunnukselb. Se sis:i lt:i:i sinnibsUi laSien
K:l svaltamisla ammalliin . jolloi n h:inen oma ;;Jmmatt insa n:ikyy ainoasta:l!l
musiikinopellajatiiti-nimityksess:i. llkb Kuusiston muusikkoisyys ("'/11llsiker-

pappa"") on enemmänkin mon ipuolista muusikkoulla - urkuriulla. johtajulllta.
k uoronjohta jlllllta, oopperanjohtajuult:l j:l s:il'elt:ijy)"lt;i - kuin isyylt;i. Is:in aktiivinen kiin nostus poikiensa musisoimisu kohtaan on h:inen ammatillisuuteensa
lis:illY ylim:i:ir:i inen ominaisuus. jonb sis:iltön:i on abstrakti . multa kuitenki n
aklii\"inen kiinnostus. ls:.tn tekeminen sijoillllll julkiseen j:1 :iidi n yksi tyi seen
tilaan . perheeseen. Perheen :i idin Y:l.-;tllu lk P:i Ir:lClition arkinen siiI1:iminen, silti is;in osuudeksi bS\"alllksessa esitet:iiin edellisessii si u:nissa aino astaan kiinnostus poikiensa l11usisoimista kohtaan Aili piI;!;! ]xlssii\"isesli ylb jo o!emaSS;Iolevaa perinn e11:i. johon is;i luo :lktiiyisesti UU11a omassa monipuolisess:1
Illllusikkolldessaan.
T:irkdksi seikaksi Ilkka K uusiston isyydess;i muodostui mediassa l]jnen
SllkUlaust:lnsa. joka sai lehdistöss;i dhint:i:inkin yht:i paljon huomiota osakseen
k uin :iidin pUlIrtaminen perheens:i hyv;iksi. r
1 Kuusistos f:lll g:lll~r :mtagligen mimt liki mycket :1tI h:m har f:11t eli fim
slikl hemnu , med en Illor ~Olll h~r lllusikEir:mubildning och en
IllllsikersEi kl j tler:l g~llel~ltioner pa t:'ldernet. ( Hbl 1.I2.1995b,)
Brodern :lr Jaakko Kuusisto som :lr 1990 blt'\' t1:irde i .I"':ln Sibd i ll~
\-iolintih'lint:en, ;"!en Pekk:J Kuusisto h:1r m:mg:l ;mdr:l i LlIllilicn ;111 b ras
pa : farfar \":Ir kompositör. f:l1mor sangersk1. p:lpp:l är komp0sil ö l (x-h
opel~Klirektör medan Illamllla :lr musikl:iwre . (Hbl 2_12_1995b )
Pt'kk:J Kuusisto on slIom:tl aiselle musiikkiykisölle io IUlIll ha hmo
nuoresta i:islii:in lmolim:1t1:l. .\ I onel muisl:l\-al h:i11<:1 jo .3-,·uOliaana
l'iulul'iik:Jrina, jok:! yhdess:i IXlr; "UOlt;1 \';mllt~mlllan \'eliens:i .I:1:1kon
klllssa esiint y i te!e"isioss;L
Kuusisto on 1l1usiikkisuk u :l: is:i Ilkb KUlI sisto on s:i \·e!t:ii:i. :l ili
~1:lIia-l.iis;1 1l1usiikinopellai;l. j:l 1ll\"Ös isois:i T:lIldi Kuusisto oli s:il"eltäjä ,
(STI" 28.1 1.9:;)

1- -1Pckk:J

] 1:111 1l'ekb Kuu sistol bk\' k:ind I'ör den t!nEindska publiken reeLlI1 eb
han , 'ar tre ar och spel:lde "iolin tillsamlll~ns med sin äldre bror Jaakko
i '1Y ]-]:111 komlller fr:m e n sbkl med bcrömeb musiker. Pappa :ir
kompositöre n Ilkka Kuusisto 0<.11 farfar \":Ir Tane li Kuusisto. (1 i'islm
.\I'lwld 28.1 1 1995: Alx; Clldeniilldser 28,11.1995.1

T

" lIl1~i ~lon iii1iii i;'i kuili;'nk!em bk"i~IU kokon":1I1 niik!"miillömiin k\ll<:n oli ",ih:ill:i k iiyd:i
l)imilri \Ia lllinin iiidille. AlIlom:liia Pennanen 10le~i Idi;'\"i~i o~'a. ellii "bk, kynlllli;'l1lii"\lo!i ",
l)imilri ,\1:Il11in 'ellra:l niin ':lnolll,li b,in<i tdl,i, 1I, i;' " , i",,:! j)imi\rin ll1o!em m:tl

' ·,mhell1ll1;U 0\":11

" illli" I~'i :'--

1\1,-),
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Ailiy s ja isyys saa\';1\ ke skl't);Un erilaisia merkilyk.'>d myös n:iiss:i \('ksteiss;i.
Ensimm:iisessä lausum:lssa Kuusiston is:in musiikki:Jmm;ltti niiyII;i;i itsesl:i:insel\':ilt:i periytymisen :IVttlla saanlIetulta etuoikeudelta. kun I;I;IS hiinen :iilins:i
musiikinopett;ljan ammalli on kou l utuksen l u los. Toist"$s:1 sit:lat iss;1 na isten ja
miesten \'iilinen ero ml:.'rkil:Hin sukupuolilluneen :l11111Klltij:lkauman andb.
SlI\'un miehet 0\';11 IUO\'an s:h 'e1t:liteen edustajia , ;\":Iiset edust:I\';11 esitt:i\':i:i
s:i\'elt:lidett;1 j:1 Ir::ldition siil1iimiSI;i k:!s\ 'an;l1nalb, 2H Vaikka Kuusislon musiikkiSllkua esitehiin tiimiin l iisl :i medi:tssa. 6nd on :Iinoa h: k5'ti. jo ss:.1 Illainil:lan
h:inen iso:iitins:i o lleen I:tubj:!. Ko lmannessa sita:lli.'>s:.1 " tunnettuun musiikk isukmln '" kelpuutetaan kuulu\'iksi :lino;I$I:I:1I1 Kuusiston is:in puoleisen SU\"L1Il kuuIllisa! mieSllltlusikot.
Seur:I:II'ass:1 teksti ss:i I\.. kk:\ Kuusiston :iiclin ke]pu 1.lII:tminc·n "tunnettuun
musiikkisu k u un'" on ep:iseld:i si it:i huolim:l1Ia. ellii h:inet mainitaa n sitaat in
lopuss;!.
Pckkt Kuusislo on tunntc"ICU:1 musiikkisuku:l . boh:in muhl:lval k:tikki
nykyiset l'iis ik y mppi~1 i:1 \':mhemm:1I muusikot Silxliu.'>-:\blemian
rehtorina. säl'elt:ii:in:1 ja urkurin:l .
"Sillna:1 ja \'arjelc meit:l..." Taneli Kuusiston ,uurdle ylei sölle
Ill1lnelUin I...·OS on Suo lll:lbinen rukous!. jok:!1 o li \'uosikaudd I:m:lnl:lin
wh'Ollujen \-:lkio-ohjdmbto:l ,
IS;i I lkka Kuu sisto ta:ls johd:ll1i jo nllo rc St:1 molemmat
viullll'iibripoik:IIlS:1 l:trb ~ ldcm:t:11l seki 11111~iikki:t elt;1 muusikon työt;i
monelta b nl illa, 1--)
Ilkka-is;in om:l 111":1 on ollut I:lil:l\":\:\ surll":tilu:1 t:1iteen lyyliviicbkoss:1
IHn on loimin\ll te:lllerikapellimest:lrin:t. 11lusiikkiku!>t:lntaj:I11:t. radion
sinfoni:lkuoron johlajana i:1 K:l1ls:lllisoopper:ln ioht;lj:ln:l ,
K:liken ctldl:ikcrrolun lis:iksi Ilkka KlIlI sbto on ilmd k;is s;il'el!:ij:i j;1
monipuolinen muusikko. jo k:t oopperan johl:llniX'n ohl:'!>s.:1 loimi yl1:in:l\':i:i kyl1:i - tel('\'i,ion t.-'(Iesmenneen Kukkokiekuu -:I:II11uohjelm:m
pianistikapeli inlest:1rin:l .
\ ':l1lhempi \'el i Jaakko o n sa:l1llll esim:lku:1 viulu k:lin:lloss:\
m:I;lill11:11!a kieniimise~t :i . jotcn mit:ipä muuta Pekk:1 voi si tehd:i kuin
SOill:I:!. "tenkin kun iiitik in d".. I:i S:1II\I\I olemaan musiikinOIXIl:l i a ~ ( KeskiU USilll(l(l 9, 12,95bJ
Vaikk:t Pekk:t Kuusiston nlusiikkisu\"llll kerrol;lan o lel';ln tunnettu . ei lehden
lukijoiden kuitenkaan oletela muist:t\·;IIl. mistä syyst:i sen j;isenet pitäisi muist:l:! ja keil:i siihen kuuluu. [Ise :Isi;\ssa suku lehcEi:in jUIUSs:.1 tunnetuksi sen sijas<
t:l. ell:i sen j;isenlen oletett:lisiin o le\"an lukijOille

ta

ennestil iin tuHuja, Pekka

Kuusiston lllusiikkiS\lkuun kUlIl \!\'ien miesten saanlUlksist:1 kerrotaan b\·ealti.
j;1 v;lrsi nkin Ilkk::l Kuusislo o soittautuu lodelliseksi musiikin moniwimimieheksi Ju!un viimeinen sukul:tinen. jok:t esiteWiän \';lsta sen jiilkeen. kun Pek:ln
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Kuva 4.

mUllsikoksi p:i;itymisen v:iiijJä I1l31lömyys h:inen sukulaustansa vuoksi on jo
Wdeltll, o n Kuusiston äiti. Hii ne ll:i e i ole l:isS3 btkelmassa eib myösbiin koko
jutussa oma;1 nime;i, vaan hJnt:i kUISutaan :iidiksi. joka '"sattumalla" on musii kinopettaja. Siinii b ikki. mitä saamme h;inestä tiimjn jutun perusteella tietiEi.

Viuli stit äiteinä ja isinä
ErJs Sibelius-ki lpailuun os;.\lIistunut d ulisti oli tuore is;i. Helsingill SaI/omissa
(27. 1 1. I 995a) julkaistiin loppuki lpailu n ensimm:iisenä päivti nä suuri värikuva
(Ku va 4.). jossa viulisti Albreclll Bn.:uninger istuu Sibelius-Akatem ian ruokalassa
sylis:d:in k uuden viik on \":I nh:1 tYl1:irens:i Ann-Sophie . Breuninger istuu pöyc!:i n
:iiires:d ja katSOO Iapseen:;a . joka n:iytUEi nukkuvan. Viulisti kuva taan is:i nä.
joka IOteul1aa miesten ja naisten väl isen tasa-:lrvon ihannena 29 hoivaam:ilb

29

t9(iO- lllkll i;lUi Suomessakin i;llkecns:l sukupuol!cll lasa-a,.,.·o01 ja sa m01nbisuuua korosu'·:m
ideologian . jonka toteutllllli.>en Illillarihi Illuoc!ostui naisten o ikeus ansiotyöhön. T;ih:in
liill)'cn Illichil!;i oclotelli in t;ls:n·cnaist:1 oS:llI istlllllisla !:tslcn- j;' kodinhuitoofl (t\n ll onen

1994. 212-213,)
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pienl:i \·au\·aan sa. K\I\'a t'i liit;i Brt'uningeriin perintt"iseen m:lsku liin ismneen
ktltllu\'i:l m:Eireil;i. joiden mukaan miehet 0\':1l itsen:iisEi. dynaarnisi:t ja
s~.' ikkaill1nha l lli si:l .

KlI\':ISS:l n:ikyy pikemminkin ;i ili:-II:('n i:1 naiseuteen
p('rim eisesl i liileu~'j:i asioita. klllell hoh':1:1Inista ja huolenpitoa.
KU\':l:l t:lrkemmin katSOt(:H:SS:l Se alkla kuitenkin S:I;l m:tan myös toisenlaisia
merki\yksd. Se on r:ljatl\l n iin. etUi bt~ojan huomio kiinnittyy is:in j:l bpsen
lis:iksi pöy&ilEi ole" ;I:1I1 t;l rjollimeen ruokabut:lsineen. Tarjollimelb ole\':! laul :lI1ell ei ole Iyhj:i. "aan :.-iin:! o n deEi mokaa jjlje][;i. KU" ;I;I k:ttsoessa ei "oi
\':i luy:i ;Ijatukselta. ell:i bp:.-i on laitettu \'ain hetkeksi i"':in"':i ,yliin. JOIl:l lehtet'n
on ~aa lU hemainen ku'·;l. \'iulistin asento n:i~'II:i:i liian ..:p:imuk:!\·:llta lapsen
pidempi:likaiseen sy li s~: i pit:imiseen. V:IlI\'a n:iytt:i:i rHlkktl\·an. joten h:in ei
\';l;ldi hoi\':I:I kll\';11l01l:lmi-)ell hetkell:i. Itse :ISiaSS:1 Bretl1ling..:r ei iSlu pöycUn
:Eiress:i pit:i:ikseen huolta laps('st:lan , 'aan iISeS\;i;in. I Un on ;I!eri oi massa.
Perheell isten mit'sten om:lel:im:i kert oja 1l1tkineen Chriswffer Tigerstedtin
Il1l1ban miesten b sil}"S isrrdest:i:in on erinomaisen itsekt'skeinen. :'>Iiesten
t;l rinat lapsista:1Il tarke1ll:l vat km':la l1\:'istä itsest:i:in : -[pluht' bpsisl :l OSOiU:1UllIukin puheeksi om:lst:l min:ist:i··. (Tigerstedt 19') 1. - 9.) :'>Irös nlotsabisen perhelutkij:1 L'lla Björnbergin mukaan miesten akti"oitullli~~"en isi n:i ei \':ilu:irn:iu:i
liity tasa·an·oisemlllan perh..:-el:illl;in p~Tkirn~·stä. Pikemminkin \'oi olla kyse siit;i. eu;i miehet :Ijaueh.'"\·:lt \·oi\ ·:ln~a keh iuy:i \'ksilöin:i b-;tt'nS:l kaUlla. ( Björnberg
1995. sil. Tigerstedt 1996. 26- .) Brcuningeri:! j:l h:inen lyt;in:Un esiu:idn kuvan
p:i:ios:lssa o n Breu ninger. Ann-Sophie on kU\'assa kt'n Olllas~ :1 tarinaa is:ist:i:in
j:l tarkent:tlll:I.~S~1 hänesfä sa:Ull:l:unmt' ku\·aa.
Isyys on \"iimeksi kulun..:in:l \'uo~i kymmenin:i muuttunut Suomessa muiden
1:insimaiden ohella keskei"emm:iksi kokellluk,t"ksi miöten e1:im:iss:i kuin
aibi"t'lllmin (Badinter 1 99.~. 135; :'>1:lI1ninen 1991). \ 'iulukilp:l ilussa osoiteuu
kiinnostus isi:i kohtaan liinyy suom:llaisessa mediass.:l b;ljemminkin \'ilme
aikoina esill:i olleeSl..'"en is:iinno... tukseen.·iO E10 ku":1I11lkij:l :'>[:111ti bllli ( 199-1) on
m:lskuliinisuuclen represt'nt:l;llioit:l :lmerikbbisiss:l byyn:i k:isittele\'iss;i eloku\'iSS:l pohtiess:l:111 toden nuI. eu:i miesten "emOlion;t;llist:lminen - ja "koclillist:lrnin en" t:tp:lhtuu n:iiss:i elokul'iss:1 n:lislen kUSI:II)nukselb: :i ili)"$ ment'uä:i Iller-

:\0
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T''''1I1l! I to;kbb (\996. .'\) ku\ .
I;;t,i ilmif,t;\ kiri;'ll .11I,-I),'"I'III·/a " , ipuh<e<e";'
......·urJJ'·"~ti; -1lY'~ luk,).l . •li.llIdc· Tn'mu ~brl1Wll;i j.1 h.uwn Eemil·'·"u"IJn~.1 ~,
k<enomu't" n,i"''''I.'. J(mk.' 1.1p",n ,~·mynLl clmo; h,,,,en _u()rlluk~ilken '\lt!.·kclUk'llo;',,,
'\.IC·1 ,-JUhdrk,...·n Uman p;.i".", mlt'hc·yk~,~u I--I.\hm,!.m IQIIt-l'ekk.1 tk",onen) iJI")I.."'I.I.,
Iyt>i,... n c'IJlyok_l \"okbk .........·n oli., c'IK'mm;on I,,:rhc...'n'.i k.Hl_'1 Tom.:n mini>!l"" (I'c·kb
tl.t;l\·i~lf»
nllu,wkc'
1,~;,n,.1
hynn
,·j,·"hlcikk.I:I_1I
1'.lnp;ll\.tn ;olb 1" n
"l-'nkohl"l~L,hel~·k:.-<C"j
[uroop.:on 'lIurnnm;tn pllunj;olo--l u~ldll;l,tn Il·I'.\I -K ymnwnel
mic·'lOnnillhjohl.,~, ,tm''''I.l.l k,l}1IJ,Jn,.l biken Irö,'" hik<ene,:ln ,uk.lIl-..;J l."'<en,.;. p;.,ri~_"
liuII" h"rr:I,llIk',.l h.indU ~'I ok Kc·h· Rosb...·rg ,lmoilll l"I'<'II,,,.m,,, k,lp,,,lcmi,,,n tITkll,kin" kl"~kil1y"k....,,,,n pOlk"n,., k:!rtin.l(h:,rr:"!Uk'~",,,·n l!c'(h.ulma'h' on ,,,ke:llu o;e lbi~l"
id<e:",ti~l" "';""1:; . lok:! hOIl.'.1 p'<en,;J bp,i;t;tn. kt,l)!.:I"':' mllrro~i~,li,t:l h., leUi;n ...,tI""·n",,,
lyWin';i 1:,; tXJik.lll_,1 i,l l k.lp:d l ol~·ll;':"i. kokkaa. Kirjoilan id'~'lIlisw. ko_k.l lod",Ui,u ude""
rht:; yleill<ell hahmo kuin I'1")"(kn , ·"I1.onkulIlouk-<en lyyppilwlIlmo on <e<imo.:rk,k_i
hinc"I:h':i UI "UIO'I.I.on innO_11111I11 nuori mk,."

kityst:Ein isyyden korostuessa. :\yky:i:in \'oilllaU':;I:lsti esi l b olt"va mit"sten sitoutuminen perheeset"l1 ja Ltpsiinsa L·i siis tOleulUess:l:lnkaan ole ongel maton naislen asem:l:l paranta\'a ui usa-:lIYO:1 ecl is\;id il miö. Ott"Lunko t:i lEi taqlla toi mim:l l la miesten j:l lll:lskuliinisuuden bynöön seki n kulttuurin osa-:l lue, joka
on perinteisesti kai k h·in yoinKlkbimmin llliiiiritt:invt n:lisen

naiseks i~

Uusint:lIllinen on \'oimakbast i naisiin liitell\' ja sen myöt;i n;.tiseuden tllOt!:lIniseen byteny piirre. Yh:i edelleen n:liset sosbalistetaan pikkutytöist:i Lihtien tuk\'aan teht;idiinsii ;iiteinii. \ ':lsta :liliys teko.:e n:tisest:l ~:lisen. (ks. esim.
i\ewm;l1l 1999. 268-269.) \ "Lloden 1980 Sibdius-\'iulllk ilpai lun \'oittaja Viktori:l
;\ l uIlQl'asta kerrottiin STr'n jUtl1SS:1 (20.1 1.95). ell;i "[klilpai lun :l ibinen !\ lullova
oli nuori tyttö. job \':dkoisösa PUYllSS:l:l1l posket hehkuen odott i tuolll:l riston
p;i;itöstii. .:--.Jyknnen :'l IuIlon on tyylibs taituri. kahden lapsen :iiti.·- Ltusuma on
poikkeuksellinen sibli. et Ui koko Sibelius-viuluki lpailua bsillt"!edss:i medi:laindslOSS;t esiintyi ainOast:l:l1l bksi \'iulistdit i:i Kumpikaan heist:i d tosin osal listunut kilp:ti luun_ Aitiys muuttaa STLn jutussa os:t!taan illllllovan tylöstii naiseksi Se ulottuu m:i;irill;lm;i:in naista silloink in kun h:inest;i puhutaan viulistin:l ls~'ys mies\'illlistit;ihden t:li turuudt"n lis:im:i:ireen:i olisi perin outo yhdisteJm:l jopa t:ts:t-an'oidt"oJogian lllukaisess:l. is;in kas'-:Itus,'astuuta myös yksityisess;i tilaSS:l korost:\\':lssa puheessa .
Klllt"l1 kt"lToin. kuka:tn Sibelills-kilp:l iluun osallistuneist:t \'iulistt"ista t"i median
muk:un ollut :iili. Kun ii itiyteen ja naiseuteen liittyy st"k:i Sibelius-kilpailussa etUi
koko Einsimaisessa kulttuuri ssa \"oimakbasti hoi\'a:llllinen. :iitiys muodost:u
uhan \'iulistin :lll1mat illisuudelle. KU\':l Brt"llningerisl:l ja h:inen k uusiviikkoisest:l
\;Il1\'aStaan saisi toisen1:tisia mt"rkityksiii. jos kU\';tssa olisi Brellningerin tilalla joku
k ilp:l illlun osallistunt"ista n:tis\'iulisteist:l. Viulisti:i idin ja Idnen lapsensa kuva voi,
si her.itt;i;i t"simt"rkiksi st"uraa\':\I1 kI's\'mvksen: Kub hoitaa nuna kun :iiti keski1t~T kilpailusuoritubiinsa! Ja toiS:UIt:l: \'oiko ii iti olla hy";i \'iulisti kaikt"!1

\ap-

st"sta aiheutu\'an lyön keskdEi~ :'Iluusikkous ja isyys sopiv:n Ixt rt"r1lmin yhlt"t"n
ku in 1l1uusikkous ja :iit iys. Aitiys merkitsee 1ll1111Sikkouddlt" uhku. silb sitoessa:\I1 naisen yksityiseen tilaan se hankaloina:l
sa mUllsikkona 51

h~inen

toimintaansa jul ki sessa tilas-

illuusikkomiehel le isyys t"i olt" haitta . \':un mielenkiintoinen

lis:i h:inen muusikkouteensa . ehbp;i jopa t"tu. Vanhemmllus ei yh:i edelkenb:in
\'a;ldi samanlaisia sitoumuksia miehdt:i kuin naiselt:l)1
Sibel ius- kilpailua

kisitteledss:i

enemm:in ainoastaan yhclest;i

media-aineistossa

l"iuli st i ~iicl i st:i .

kerrotti i n

mainintaa

bnsa im'iilist"sti tunnetust:l suoma-

laisesta \ 'iululaiteili jasla Anj:l Ign:lIiuksesta _ Yleisl~ldion lmlsi ikkitoimittaj:t Ee,':l
Hirvensalo. job selost i kilpailua r;lcliossa jo \'iidt"tt:i kt"rtaa. on Ign:lIiuksen

,t

:\2

),"a;'llluu,ik"id,," ,,,illeC,I;1 yk,il\-i',,~·n i" i\llki'~'en k<. Po,t 19')1 .
Chri'lOffer Tig"Nedl ( 1<)')-1. - ~ 1 1011.''';1 ,,' ci,i in "i:I11kc!'1ti\tlltkilllllk<iin ()'"i"mi 1')')-1: )'"iellli
~'l al. 19'')1. (,';'<:'(,; \ ''':lkkoLt ia l.chlinicllli ]9')-1. j~,j6 ) 'edol..:n. c·tU '"! m]ic,ten lll:Ur::illin..:n
p;'no~ bp,ip<."rheen kOlilöb,j kokon;ti,lIude~,;tan on ,.Iin puolet ,\;,i,len P:L!l()kN.:>~I:(· .
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tyttir. Hirvensalo kenoi henki löha;lstattelussJ muiden :lsioielen ohessa

m~'ös

v iu Iist Ei iel ist~i~i n _
\"iulll on Een Ilir",,,n~:llolle tUltU soiIin. \ "iulu soi h :in~n I:Jpslludenkodissaan aina: olih:ln :iili Ani:\ Ignalius. kansain\":ilis~sti tunnettU
\"il!lulail<;:ilij:l joki kuoli :lil"lllmin l:;n:; I·uonna. E~\':1 mlliSld~e lehnel"ns:;
Uksyns:i I-illlun soicless.l. nuk:l!Jt:mel"nS:l illall:l I'iullln soittoon_ - Fn
senl:;:in her;inllq viulun ;i;inel"n. :;iti oli :1ib :1amll-lIninen . n:ll1r:lhl;la
Eela .
i\"oih:1 ajoilta on ;:i;inyl mieleen erityisl"~li 13eethol'enin Krellz<:rsonaani [po. Kr<:,ulzer-son:l:mi] ja !3:lchin Ch:1(OI111e. Silloin syuyi sU llri
wkkaus musiikkiin.
lts<:kin I:e\":l 1:111Illi \'iuluun kahckksan \':l11han:l ;;1 olx'n<:1i soittamista
;iitins;; OP:1sllIkselb. Cr:\:\ ei siiti; lIrennlll. mwu suuri hyöty on opeist:\
ollut I'iulukilpailllj:l selost:\essa , 5:11100 h:in. (SlT .~O_1 1 95,)
Kansainviilisesti lunnelUst:1 viulisti Anja Ignatiuksesta kerrot;un ark iseSli:
viulun soitto oli Eisn:i Hirvensalon kotona jokapiii\'iiisess:; arjess:l aamu ja
lukuunott:lI11:!lta. Ign:l1iuksen uraa \'alotet:l:lt1 jutussa pikemminkin yksityisen
kuin julkisen e!;imjn butta, Aili on ];[sn;i tytt;irelleen nimenomaan v iu lunsoiton viilitykselU. job seb yhdisl;U ett;i n1\"ÖS erottaa :i idin jJ tyltiire-n toisistaan.
A iti ei ole illalb bsn;l peillelelll;i ss ~i tai Jutum:Jss:J tyt:in:i:in bksyjen leossa . sil-

Ei

h~in harjoillelee, l\luusikkous uhLu enemmiin kuin b\'all inen' allsiotyö ~iili

Yll~i. silb viulun soittaminen ei rajoitu ainoastaan \"irb -aikoihin. \ 'aan se tun-

keutuu yksi tyiseLinö~in ja kotiin milloin ullans:1. myös drka-ajan ulkopuolelb.
Viulist dielin j:l tytt:iren yllteinen lekeminen liittyy \'iuluT1soittooT1 Ignatius opett:u tyttiirelleen soitt:lInista. Ignatiuksen ja l-lirvensalon iiiti-trtiir -suhde on
Sibel ius-k ilpai lun kontekstiss:J poi k keuksell inen , silb tiimiin viulistiiiidin tytUi rest:i ei tullu t viulisti:1
Oikeiden ;iitien lis;iksi Sibelius-ki lpailussa tiirke;[ii

teht~h-:i:i

hoiti ku\'ineelli -

nen iiiti. K ilpa iluun osallistuneist:1 \'iulisteista huolehti lavan takan:\ soinajien
Ei m p iössii "tunnettu :iitihahmo" Anniel Lönnq\·isl.
En som !el'er 1\1ed i klllo:lrerna :ir Anniea Lönnql'isl I':ilk:ind m;ullm:lfigur
fr:"!tl de f1 est:l :11' v:ira intert1:ltiotlell:\ 1l\usikt~iditlgar. Hon h:ll- l lllllnil tlled
If<: ,\lirj:1I11 Hdin-läding:H. Ire .Ie:111 Sibelius- \ "iolint:ivlingar och en I'aolocellotiding.
-För mig :ir del h:i1" en s~ill ;111 komm:l rikli).!t in i 1l111sik<:n P;I etl
d;upare s;ill ;in p:\ I'a nliga konserter. AU höra eli Oullol kningar ;1\' s:ullm:l
sl)'cken ger en heI! ny syn P:l 1':ld en llIu~ i kers !'Oli :ir. :ll1a sp<:,l:Jr p:\ sitl
eget s:in IrOIS \';ildigt ginl:1 r:llnar
Annica L0nnq\-ist sköler om delt:\g:11'n~ slunden före ele sk:J in p:1
scenen, visar dem ddr:IS Ö\'11ingsrulll , h:;mtar dem till dlla 51:illen. Bon
skyddar dem OCkS;1 mOI pressfolk cia ele förbereder sig ocl] behöver !'O.
Vi ssa sidor :1\' t:i\'lingwerkligheten maste h'l 1':1t~\ pril',lt .
Och ibLmd ;ir ell"! nÖ<h;indigt med stöd. n;i1' en ~tr:ing brister Lex.
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,.\I:mga ganger 11;11' jag. f:m lI:llb i ddl:lgare w m inll;' haft nel"n:-r ali ge
sig lugn ocll ro all ,1;l1nm:1 lillr.:tckligt för all de bord\;: UI p:t scenen jusl
d:l . (Hbl I9.11.I9I);.1
Lönnq\'ist huolehtii siit:i, ett:i \'iulistien asiat sujU\';1I kilpailun :likana hY" in:
h:in pit3:i heisl:i huoli:!. suo jelee, tukee ja r:luhoiu:l:L Ailiys ei raj:lUdu isn'den
I:l \'oin ainoaSl:I:ln yksilölliseen \'anhempi-l:1psi -sllhleeseen. \':I:tn rakenluu
myös yhteiskunnallista , ':15Iuuta korost:l\"alle n;lisk;1 11S:ll:tisuudelle ( Rant:lbiho
199,1). Huolehtiess:lan ell :i \'iulis\eilb o n .rksil.ri~Tl'S Lönnqvist m;i;irilt:iii julkisen
suhdetta yk sityiseen. job perinteisesti on musiikin tekt'misess:i k in oll ut naisten
om in alue (ks. Post 199,1).
Sibelius-killxlilussa koti oli l;ihes pOikkeuksen:1 n;listen tib.'U !\l~'ös kilpailllp:likkojcn ulkopuoldl:t , 'iulisleisl:l piti huolta bksi n;li$t:l. Aino Bergho lm p Leena
!.:11·ko\'llo. jOtka prjesli\';il muusikoille majoiluksen hel5inkil:ii5koteihin t:lp:lhtu1ll;1I1 :\jaksi (HS 12. 11.9Sc. KLI\":1 )J. ,\ lu1I5ikkoja majoill;I\':lst:1 llergholmist:\ kerta":111 jutun ku" ituksena o li ku,':I h;il1en kOlO:lall. jossa n:ikyy kaksi !laismuusikko:1.

,S;!

"Olin yhde,.<i kOI" , e"ill.h.I",i

kll\~I_~a

o n ainoa_\.t,1rl michi;i,

Ky~ee's,i

on .1Ii' .\'aisis.m

( 15,11,95) ilme-l)'ni'1 iUIIU. iuk:1 k,i_iUd('e Pekka Kuu_i_l,m l.lINluden pcrlwu,i ia joka on

lo:hl}' Kuu_bl on bp_llmlcll kO(Ii._",
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viulisli VikIoria Blazhim j:l h:inen s:h.::st:ij:lns:i X:Hl:I Lesel id7,e seki Bergholm.
Blnhin:1 kehuu majoitusUan ]:1 mainitsee yhdeksi syyksi tyyty\':iisyyteens:l juuri
!llajoituksen kodinomaisuuden. Jutussa kerrotaan. ell:i saJl):lssa porraskiyt:idss:i
majoillui myös bksi muul:l kilpailija:!. n:lisi:1 hek in,
Elina Viih:iEisUi lehtiin bksi henk ilöh:last:lIle!u;1 hiinen kotonaan. :\f:iiclen
jUllu jen yhteydess;i julbistiin myös kU\'ia V:ih:ibst:i kotonaan (7"5 11. 11.95b:
5110lllell K/ll'alebl i 1-. J 1,95). Koti Sibelius-\'illlukilp:liluss:1 sukupuol illllll naiset

sijaitse\':l\ !lliehU useammin kotitil:tssa. kun ta:\s Kllll.~ist o soill i kilp:!ilun voiton
kaliin (Sr I' 2.12 ,95). :'I l iehen koti Kuusiston tapauksessa on yksityisen tilan
lis:lksi myös kan sa kunta. silEi k ilpai lun \'oinaj;!ksi julistelliin tapahluman p:Utyll)';l Suomi (Pohja/aillell 2.12.1995: SIIOlllell K/lwlehli 8. 12, 1995 51 ), Suomi oli
kilpailun "is~int:im;u" (STI" 18.1.95). joss:1 naiset hllolehti\'at \'ier:tislaan si lloin,
kun he ol ivaI yksilyisess:i tibss:l Xaisen k ot i on yksityinen t:l ; :1 ;n;lkin yksityise n j:t julkisen v;ilill:i 0110'\':1 lib_ Marja-Liisa Kuusiston poissaolo mediassa on
myös osaltaan sijoinamassa h;int:i yksityiseen lila:lI1. Vi
Sibelius-kilpa i lussa naisen ja miehen leht:i\';l\ bstensa nnhempina nd:iriltyiv:it \'a1'sin periT1teise1b \:l\'alla f\aisen teht:i\':i koton:1 on huolehti:! 1:lpsisl:l j:l
heid:in bS\':ltuksestaan. :\'aisten hoi\":uminen loteutuu perheen lis;iksi myös
sen ulkopuolell:t yhteiskunn:lllisena ;iitiyten:i heic!:in tehUdn;Un on hoi\':!ta j:l
pit~i~i huolu myös selb isiS!:l ihmisist:i. jalka eh-;it ole heicbn lapsiaan. !\1iehet
huolehti\-:lt perheen toimeentulosta ktiym:ill:i ansiolyöss;i ja hoilJmall:1 perheen
asioiu julkisuudessa. \ 'anhemmuuden sukupuol iltul11isen \'uoksi perifeminiininen :iitiys on naiskilp:lilijoihin \'arsin huonost i sopi\'a piirre. I-\ ilpailijat oli\';lI
saaneet ennen kilpailu:! j:l sai\':l1 myös sen aikana nauttia n:listen - sek:i :iitien
ell~i yh teiskunnallista ;ijti\'II~i toteutta\'ien n:listen - hoi\·:lsta. :'I l uihin kuin itseen
kohdistu\'a hoivaanllls ei kllitenk:l:ln ole m:lhdoll inen kilpa iluun osallislUvan
viulistin omin:tisuus silloin. kun - \'julu \':utii b iken" (1-15 18, 11.95b). 1-I01\';I;I\'<I
naiseus ja \'iulunsoiton \-:lalima soil!:lmiscen keskittYY:i ebm;inl:lpa ei\':il ole
helposti soviteu:lvissa yllll,:en

""ill i!"

.15
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Kilpailun :,ik:!n;l 11\",<.li;I";1 kcrrolliin l1"i,,,,n Illuka;ln nilll"'1'-'I;1 kodi,t;" Ainol;hla. jonne
' leill", t"-e"N-C"s;II!(I(f 2·1. 11.<)5;1 j"
j'irie., lelliin r"'1ki alkukilpailun j,i]k"'ell k"r,iU1uneilk ,'iuli_
b, HS 2l.l ), <)'jd.

ANSA LI UUS
Kansallinen ident iteelli oli Sibelius-kilpailussa

n~ikY\ ' ~is(i

esillii : medialekstien

lukijaa. kat soiaa 1;li kuu l i;:I:1 mu is!utelliin koko Jjan si it;i. l11il;i b nsallislIuua

kukin kilpailija edus\L 1 Kansallisuus oli Juokilleluperuste. joka yhdist i kilpailijat
joukkueiksi ja eralli n;iin 1ll110(iost(>lU( jou kkueet toisistaan.
Eeva J-lin'ensalo ja Outi Il:l;lIl;tnen kertoh";lI radiossa dlier:Un p;i :i sseisti ki lpailijaist:1 SE'uraa\':u "
EI-!: i\"iin Pllob~ta toin~,nkin \"kb p:i:hi jatkoon ;;1 l1:in o li 6111:[ :isken
kuultu Ewa I'rrt'k j;! t;ist,iIUn tippu i kaikkia:m alunperin ol i
yhd",ksiin toist:l 1l1~1:1t:l Illukana muua dld",kS:in sielt:i tiP:lhti pois. nyt on
kym!llo.:'nen 111:1:111 ",ellIsta;ia Ik-U Ill;llkb~a.
01' , Eli sanot:l:m \"k):i mitlö 11<;' m,l,\! Ol',\!, Eld~i - K ort',l. Georgi,l. Japani,
Kiin,l. I'uob, S,I!\s,I , Suomi, T,llhka _ \ 'en~ii~i ja Yhd~'s \' :III,\!,
EI-!, Kyll:i illu, Eli ~ieh lll.;ni :liki monu n~i~i m,lini tut )'hdeks:in 111,I,IW
si tten pois, ,\ Iu tl:l oli~ dlk,i WyU !ll:linit:l vieEi n,imii \',ilieriiiin p:i:is~t."(;t.
Luetell:l:ITl ne \'iel:i k erran, eli , :'\atsumi Tam,li, Jap,mL Eiko T,m;lb,
.J;llxmi, Elina \',ihäb, Suomi: Ju-Young l3:\ek, Etd,i~Kore:l: Elis,l]x>rh
B:lti:lsh\'ili. Georgi:t: A lbrt'cht Brt'lIninger S,lksa, Andre,1 ])uk,lLöwt'n~t dn, 5;1k .;a: ;\ikol:li Znaicler Tans!-;:lst,I, Yuka Eguchi. ,I:lp:mi: Xian
Gao, Ki in;l: Pt'kb KIIU~bto , Suomi, Dmitri "I,lkhtinO;;', Yen#i: Friedeman
:\m:lcl eus Tr('iber, S,lksa : Am\' Oshiro, Yhdys\',III,u: Ewa J'yrek. PuoLI:
1':luliin,1 QU:lndl.\I:U1tila , Suomi, ,\ I<iclob S:uo, ,I:lp:mi: Anna Slojeva,
\ 'en#i: Aki SlllUh,wl. .I:lp'lI1i: i,l l{;rclo~l:lw Szulc Puob_ ([),69·- 1 )

H irvensalon ja Paan:ISL'n puheessJ pudolllspelb Sibelius-kilpailussa kiyv:lI
ensisijaisesti maat eid(ki kilp:!ilij:n , \':ISI:1 sell'iletty;Un ensin perusteellisesti
radion kuulllelijoille sen, Illilb maat p:Lisi\':it kilp:liluss.:l j:nkoon ja mitb PIHosivai dlierist;; pois, toimill:ljat h:I\-ahlu\'at kertomaan \ ':i!ier:i:in p;l;isseiden \ 'iulistien
nimet. ;\,imiluettelossakin mainita:\I1 \'ieEi erikseen kunkin k ilpailijan kansallisuus,
K:ll1sallisuus o li Sibelills - k i lpai l u~sa -

"Bmwl ,v{/fiol/o!islII" mukaillen -

.\lichae! BiHigin ( 1995) bsitett;i

"!Jana;!!i;1 k:ln,~allisu ut1a" l k s, Gordon &

Lahelrna 1998,25]), Ban:u l i k:l11sallisUlls ei ole erityisen juhbllist:l db rnyöskliln L'i'iUi itsL';i;in ;Eirirnlll;iii'iss;i muodoissaan , Tirn:in Sij;lst:t kl sitteelLi \ 'i lt;\ 1:I;ln k:l nsallisuuden kaikkt>in tunr impiin j:l arkip:ii\':iisirnpi in muotoihin , jotka
Ol';\t juurtuneet ja Illannoll istuneet oS:lksi arki~'lllJll;llTysl;imme,

.I,)~kll ' bnsdlbllll(k'l;l 1ll1l0(i'''lllI
,\((I10"';CII (2 j t t .,)5d , 2S, II.'J'k 2(,.1

k ilp"ilijan idenlit eelin Urkcin m,i,iriIUj,i, tt('/:;;IIMill
t 9';<1, 1S, l 1,9Sc 1') 1l,95f i:1 50, 11 ,')5('1 i ll l b;-><:lll ; ~"1
,-j l i<;r;"ll i" loppllkilp:t;luien 'uilloi:lri~" I \',lb!Oi ,_,:t kilp:tili j";d,,n bll,,,lIi~l" idc'lll;ledli;i on
k"ro, lellll kirioiu:lmaU " Ilc'id:ln kanSl ll i ' lllllen ~:1 - IOI.,in kuin mlllll o hidm:h'" Ilmoildlll
,,,i:!l (so;uo" j,it ;;1 -p;li!;:l1 , IIl1llL,.koKlen_ ork"~lcnen ia kal~:llinwslarkn nimel -><:k,i
~"jlell:t\';1I leob eli - j",il la kirja i mill:l,
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Kansallinen identiteetti r:l kentuu Illuiden ic!entitecnit'n tal'oin erilaisten
sis:i:i n- ja poissulkemisten tuloksena. \';likka kansallisuutta k:isitteleviss:i tutk imuksissa on muodostunut t:l'·:lksi nimet;i kansakunnat Bened ict Andersonin
ta,·oin ··kuvineell isiksi yhteisöiksi·· 2. on \ilrke:t:t mll i~t:I:L ett:i k:lI1s:11 ja kan~l 
kunnat eid l o le mielen harhaku,·i:1. '·aan histori:tllisi:1 k:iyt:imöjii. jobs:1
sosi:l:l l isel erot luotetaan j:l esi1l:.·tiiii n C\ lcCl intcx:k 199;.353). KanS:I!liseen retoriikkaan usein olenll3isen:l 0:.:1Il:1 kuulu,'a yhten:iisyyden korostaminen peiUii:i
niikyvistii sen tosiasian, o.:tt:i k:I11.'i:lllinen identiteetti on aina o llut j:l on yh:i edelleen \'Oim:lkas erojen r.lkelllaj:1 (Jbid.: Pulk kinen 1998, 1-19), Sen lisiiksi. ell:i se
r:lkenlaa eroi:1 bns:l llisuuksien dlilb ~iihen sb:ilt yy myös kisityksd eroista tietyn kans:lllisen ident iteetin si~ill:i , K:lnsa llisb!'>:l iclentiteeteiss:i ei siis ole kyse
"jostakin kullluurillukimuksen hömp:ht:i. ep:iolennai;;esta korisl uksesl:l ·· silb
k:lnsallis ull .~ l11:i;irittdee ihmisten toimijuuna \":Irsin r:ldikaalilb t:n·:111;l (Ker.inen

1998. 12: ks. myös Billig 1995.6-- ).
Anne i\IcClintock (]99;. 3;3) to te:I:1. en:i k:mS:lkllnn:1l Ol'a t kiistanalaisia
ku lttuurisen representaation j:irje'telmiii. jotk:! r:ljoiH:II"at j~1 oikeun:l \':u k~lI' sa 
bisten oikcuksi:l kansalli.~\·altioi;;sa. Ybib;in k:tnsakllnta ei hiinen mukaansa
m yönn:i nai.~ille ja miehille s:llnanbisia oi keuk c.i:1 kansakunnan j:isenin:i (ibiel,).
Vaikb kaikki kan~llIiset idemitcctit 0\':1\ sukupuoliHuneit:1. :.uurin osa k:!nsallisulltta ja nationalismia bsittele\':ist:i kirja l li:,ullc1esta on sukupuolineutr:lali:l
(Gordon & Lthdm:l 1998. 251: .\IcClintock 199;. 352-.~;3). Tutkie~~ani k:II1S:1 1lisuutta Sibelius-kilpailu:t kbith:le'·iss:i medbh:ksteb:-:i tarbstekn kansallisen
identiteetin ja erityisesti !'>U0Il1:lI:1isuudcn 'llkllpuoliHumbta . K;ll1salliset erot
~1:1\':lt merkityksens:i kietoutunci na 1I1\1ihin el"oihin: :-ukupuoken seb myös
·ro tuun· ja et nisyytcen. joit:1 b si nden llltkiml.lbt'n , ·iilHeisess;i p:i;i!u\'ussa.
Pohdin tiss;; p;;ii!unl:'>s:1. mili:lisi:l mcrkityk,i;i kan"';lllisu us Sibelius-kilpailussa sai. Sihdius-kilp:lilu:l bsittde\·iss:t tl1ec1iah:ksteissii t:irkdksi kansalliseksi
identit(.->eliksi muodostui 'lIol11abi~ull:'>. T:lrka'tdless,a ni suomalaisuuden mkt:nlumist:l kiinnil:in hllomioni eroihin: 1":ljoihin :.uomal:ti., ten j:1 muiden k:ms:dlisuuksien \·;ililb seb erityi;;\:::.li ..:ribisiin ;;is:;;in- ja IXli..,:.ulkt'misen k(iy6ntöihin
sllon1:lbbuuclen si:.alEi" Olen kiinno:.tllllut :.iit:i. miten k:llb:tllinen identiteetti
itsest:i:inselvyytend ja 11Ionnolli.~tetluna 10si:l:-i:l!l:l mediatek~lds.-i.i 1lI0teHiin. j:l
mi lbisi:l St'Ur:.lllksi:1 k:tnsallisuuden r:.lkcnlumi-.elb t:ilJ;i t:t\':llb on. K:isinelen
ensiksi sit:i. miten Sibelius·kilp:li lusu tdlliin k:tnso jen \"ilji nen ki lpailu. jonka j:i lkeen pohdi n. mil:i tarkoitettiin :.ilb . ett:i SibdiLb-kilpailun \"Oittaj:lk;;i nimettiin
koko Suomen kansa. Lopubi t:t rk:bteJen kahden 1\;lnsalli:':-:ll1k:!rin - !'\:kka
Kuusiston j:l Je:ll1 Sibeliuksen - f:lkentull1ist:1 Sibeliu:,>-kilp:lilun kontt'kstiss:l.

2

BcncdKI t\ndcr..onin ( t?96 191{j . 61 /uwg l ll('(1 (."O/l)/I)/'I/i/I('$ '~\.'"vk 'c" "m c,ul.lm'ln
kuulu"m Ilnl.l"k""n rnuk;l,m k.I11',"lk"nl.l on ·ku\lIIcdhncn yhICI"o-. I\.m",kunt~ on
kll\III<.'... lIilwn ylll,,'j,.o 'lk'l. clIJ pl ..'"nllllm.inkiUn bn,,,kllnnan i:i~nd "'"""llunne blkkia
OUMn k :l nSak\l!lI:Ln~a I"'eni:i. ·Li,t:i huoli1ll;l11:l iobi"..· lb ",n j'''cncll:i on rnicl,ku\·"
k:onslkunnan kc_kin:il'<.""I] ylllcydc'l:I I tllod. I ,\ndcr-onon ~<."Ok><:n krniikN •• k~ . Pulkkonen
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KANSAT KILPASILLA
Sibel ius-k il pa il Llun

os:,lli,<;!u \'at

,"j ulisti!

lllokit~h i ill

urhei lukilpa ilu jcn

yksiläu rheil ubjien t;l\'oin heicbn edUS!:lmiens:1 k:insallislIuksien perusteella
jOllkki/e,.ksi. srr:11 jutun perustee lla monet S:H101l1;dehdel totesivat 22.11.95,
('[[;i "hloiseksi suurin onkin [japanilaisten jiilkeen l sitten SlIom:,biSlen joukkue"
kuusine jäseninet:l1. 1 L 11.95 niin ikään SIT:n jutun peru steelb kerrouiin. euii

japanilaiset o!i\";l1 alkw:r.in p:i:i[~ll~':i kilpailun suurin jou kkue (STI 24. 11.95).
KOlimaall (8.12.95) mukaan Japani jo alunperinkin -bheHi kisoihin suurimm:ln
joukkueen . 8 kilpailij:l:!"
Kilp:lilijoiden j:irje:-t:iminen joukkueisiin sis:il t:W ajatuksen sii\:[. eu;i Sibeliuskilp:lilusS:1 otti\":tt min:!:t t o i s i s u~m \"iulistien lis;lksi koko naiset bnsakunn:H.
ma:H t:li \":l lliol eidtb eri kansallisuuksia edust:l\·:lt yksilöt. Olllll-Iehti
(26. 11.95) IOtesikin kilpailun bheless:i loppu:t:tn. t;'H:i "lopullinen voitto ralbistaneen \"enäbiqen ja j:l P:Hlibislen kesken" . To imitt:lja Eeva Hirvensalo kerloi lele\·isiossa. ett;i Sibdi us-kilpail llss:! on "111onl;1 m;t;t!a muk:tna" (A:27).
Cseiden sanomalehtien lu kijoille kerroItiin Srr:n lIutben perusteella 18.11.1 995
:;eur..la\·a:t: ""Euroop:1Il \';lIt io iden lis;iksi kilpailuun osa llisIlIu runsaasti Aasian
edusl:tjia ja nuoria soittaj ia myös Pohjois-Amerikasta"" . A(llIIlIlehli totesi S;1Il1;l11
p:iidn lehdes:·d. en:i "klnilen soiuaji:\ ISilklills-kilpailullnl lulee Veniijii hii ,
Japanista. Yhdys\·;tllobl:t ja i~:in t ;imaa Suome:ota. :\Iyös Kiin~1 ja Saksa Uhett:idt
paikalle isohko! joukkut;'et "
T/lr/lll SW/OII/iss(I ( 12.11.95b) yriteniin \";tkuul\aa Illkijoit:1 si it;i. ett:i Sibeliuskilpailu ss:\ kilpaile\':n ke"kel1iEl n yksilöt eidlb valliOL
L'lkomabi,t:1 k ilp;lililOl't:1 Elin:1 \";lhiiU ' :11100 lunll:\":II1':1 \':Iin puol:lbi:><:,n
Ew;! I'yrckin. iok,1 o::.,llIi'Hli p:lri IUOlt:l ,illl:n ',Ilnoihin \'i 'ieniawskiI"iulu k llp:liluihin kuin Elinakin. Tuoll o in El in:1 'iioittui toiseksi
ki inabb!x>jan \· k(k_~.i l ·ollOn.
':\\'kybin luk...kin Kauko-id:bt:l mid...nöm:in paljon crinom:lisia
~iltajia ia laulaii,!' .\ IUII,( I:' i pid:i unohl;l;l myö~k:l:in l 'en:iI:ii _i :i - kuten ei
tietenkiUn IllUit:lk:i:II1. Yk_ilölh:in Hd'in g i,~:ikln kilp:tilc\':u t'i\";itkii
\·:tltiot.
Sibdills·kilp:lilujl:'n 1'0 111 0 o n llsdmmin mennyt :\"-'uI'o~ to liiuoon"

· Yksilöth;in Hebingi:'-":lkin k il p:lilt;>\"3ot eiy:i.ik~i \':llIio, "" -tOle:llHlIS on SOI'iIl3orbtiri id:l:.:.a ~en ymp:irilEi kerrolllljen :\sioiden k:tnss:l. Ainoastaan
Ewa PyrekiJle on annell ll lek::.tissi myös nimi. .\Illlta kilpailiioit:\ ei mainita yk siIÖin:i. \':1;111 heidät ll1iiiirite!l:i:in ktn~\Jl iS llllh.:' nS:1 C Pllol:\l:Jinen", -kiinal:lispoika ". -\'enäbiset- . "";\"ell\'o ,toliillo - ). emisyyten..(i t:li ""rotu nsa" ("K:lUko~ lt:i ") :;ek:i
tll:ttlonK1S~l

sukupuolens:\ (""kiinal:tispoika'" ) perusteella.
lIelsil/gil/ Sal/olllissa (10. 11.1 995d kerrolliin. ell:i ·Vi rt:ln en. jolla on b y'iiss:i:ln kauni s:i:ininen An sdmo Bellesio -\·iulu. aloitti kans:limjlisen Sibeliusviulukilpailun suomalaisten osalta"" Toteamuksella \'oicb:tt) aj:llelb t:lrkoitella-
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van sit;i. en;i I\.ati Vinan".. n oli ensimm:iillL·n k ilp:l ilussa e:;iintynyt :;uomalaisviulisti. Sa malla lausul1la kuiwnk in kutsuu ka ikki s\.Iomala iset jo tapahtuman
alusta Uilll ien mub:1I1 kilp:liluun . Se :1."el1:I:1
mall:1 Idnelle

.~ uomabise n

lehden lukij:m lXlibll een anu -

identiteetin. (b. Althusser

198-1.

IT ja

129.)

\ "ir1:1I1en ei t:i.s(;i n:ikökllll1l:l:;ta tarkasteltlln:l aloinanllt k ilpail u:1 aino:l.'3t:I:1II
mukana ole, ·ien suomalaisten ,·iu l istien. vaan kaikkien SlIol1l:ll:listen o:;:l h:1.
Viulistien Illllodosumat ··joukkueet· laa jene\·at k ilp:lilijoila suuremmiksi yk siköiksi. jolloin mukan:\ kil pai lus.'ia oli koko k:lIl-"ak unta . kaikki suomalaiset.

Suoma laiset ja venä läiset
Sibelius-kilpa ilun \'o ittajat

0\.;\1

usein olleet \·en:iLiisiJ \·iulisteja.

Ven:ibisl:'1

viulisti t kiinnostil·;l1 Illedi:u tilbkin kenaa io kilpailun alusta Eihtien . vaikka
voittaja ei nyt ollutkaan \·en:iLlinen l"iu l isti. AdllIlIlehli (18 .11.95) muistutti
ennen kilpailun alku:1. ell:i Y:lin kerran ,·en:ibiset eiY:it ole o nni stuneet
voitt:ll1uan kiljxli lu:1 koko sen historian :\ik:lna. Saman lehden (25 . 11.95a)
o tsikossa kerrott ii n muuta ma;1 p;i id:i myöhemmi n. ena
{"i/lfislilTl~)Jä

··\ ·( ,I/iijällä r!i/lää

... Lehdistös:;;i huo lllaniin myös se. ett:i ,"en:ibisd viul isteja oli t:ilb

kertaa Illukana ki lpailussa paljon aikaisempaa ,·;i hemm:in (J 15 22.11.95;1). \·ain
seitsem;in viu l ist ia Kilpailun edetess;i

' ·en;ib i ~ist :i

\·iulisteist:l k irjoil1all1isen s:h-y

mlllll1ui k:lntaaona'·ammaksi ja intohimoisemll1aksi.
I\.lln Sibelius-k ilpailun finaaliin valil1iin \·ain ~· k si \'en:ibi nL"n , ·iulisti. Dmitri
.\ Iahtin. Helsillgill SaJlQII/is.1'd (27. 11.95:1) lodeniin. etU ··kilpailun jatkullll:l enii:i
dhemlll:in ylbll:id

IOs i:l.~b

on se. ell:i ' ·e n:iEiislen mahtbsema $ibelius-l"iulu-

kilpai lussa on t:i!t;i edii oh i. H eistii loppukilpailuun pibsi Y:lin Dmitri
Mahtin"· Va i kk:l :'\eu'·oSlOliiton h;ljoamisla ei ma inita eksplisiitt isesti yhdess:i].;;i:in mecliatekstissii. tapahtumaan kuitenkin ' ·iitattiin sellaisilla kiertoilmaisuil-

b. joissa puhuttiin aikojen 11lI11IttUll1isesta (/-15 22.11.95a: Af 28.l l .95b) ja ··kol11Illunistisen :1:Hesllllntauksen suosio n laskusta ·· (! IS 2-1. 11.95:\).
Loppukilpailun aik:lna Arnl/lllehdessii (28.11.9511) i l l11C"st~"i JU HU. jossa kll'·ailtiin Ven:ij:ilb tapahtunul1;1 ,'iu luu iteen Illu utosta suhteessa 111:1:111 ta loudelliseen

Fl pol i ittiseL·n tilanteesL·en.
Niin lIlUlIttlll"al ;lj:1I : ~ i belill~ -' · i\llukilp:lilun t1n:I:llis~:1 ~Oi lt;I;1 \':Iin yk~ i
:Iino:l it:iisen n:I:lpurin edll~taja . Anna Slojcvan puc!olt:llni,(·n j:ilkeen
\·en;i l:ii~en

\"IlIllImaino.:"en

PllOIll~IUS

j:i :i 20-' ·lIoliaan l'ieuri"iu kOloisin

olel"an Dmitri Maluinin 1Iennoi1le harteille.

H
-Toi~t:!isd;~ i ;Iion i,ukl,l opintoj:lIli Ltrcc!itin kon~<;:"r' ·'l1oriossa . .\IU11;1
I'i<.:tni on minun kluplInkini. mk:l~wn ~it;i j:! Sl·n ihmisi:i ~'nk,i kosk,wn
\'oi ~i erot:1 siit,t lopllllis<;:"~ti. Tois,wlt,! juuri nyt minun on t;irkdt,i s,wc!:i
h~ ·' ·:i:i 01x:tust;1. Asun sidhi minne mu~iikki minut , .i!:' .
.\laht inkin todbt,I,! L"~im e rkill:i;in ~il,i '·<:n:i l;iis~·n kO\lllll\lsj;irjestdm:in
ll\"kI·i~U :!loonllllsli!aa. iohon maan bLl.qroLI;!linen u louckllin",n kdlill·~
o n jolnantu
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-Opettajat ~~l~I\ 'at ~ lIrk~~l~1 p:llkb:1 j:l h~ työ~k~ntd~dt Eiho;;s pdkisl:i
kutsulllllksen voimast:1. .\le lk~ in kaikki Pietarin kOIl5~r\'atorion SUllrd
o pett~lj~lI 0 \':11 joko kuolleet ui muuttaneet ulk o maillo;;, ,\ !osko":lssa
ti];mno;; on \'ain hielll:m parempi ,
KLlrl aiemmin bikkialu m~l:lilmasta p yri ttiin kih'an p:i:is~m:Un
\'en:iEiise~n oppiin . on \'iI1a k:i:intyn)'t toiseen su unt:l:m ,

Ven;ijiln muuttuneen tila nteen \'uoksi loppu kil pai lussa Ven;ijil~l edusti vain
yksi l"iulisti, hemohartbiseksi mainittu .\bhtin, jonka 1llIlSiildu', eib Ven:l j:in
talouddlis-poliittinen tibnne, on l"ienyt opiskelemaan pois kOlim:lastaan
Ven:ij:i lt:i Sa l11:1I1 piih-:in lehdess:i ilmestyi toinen saman k irjoillajan. Harri
Hautalan tekem:i junu. jos:;a IOdeniin, ell:i "Suomi on nyt bhemp:in:l kuin koskaan ;I i kaisemmin Sibe-l ius-\'iulukil jxli lun historiassa siU mahdollisuuua. euil
oma soittaja si joittuu kolmen IXlrhaan jou kkoon" (Af 28.1 1.95(').
Veniil :iisten , ·iu list it.'n aiempa :1 h uonompaa p~i rj:i:inlist:i Sibelius-kil pailllss:1
ei tarkastdtu 'pllh1:lan musiikilliselta kannalta . Kilp:lillln tulo.~len ratkellu:l
'Ven:ipn koulutusprje."ldm~in :dennustiba" ei pideuy pelbst:i:in kielteisen:i
:Isbna, po/~i{lf{/isell (1. 11.95) llluban oli "suuri helpolUs 11;I\'aita. ell:i \'en:ibislen \'Iulistien \'oilloku l ku on p:i:illynyt Suom:l lainen \'iulismi on tiin:i:in bnsai ndliselb hui pulla," Suomab isesl :l n:iköku lmasla tarkasteltuna ei ole samanteke\·~i:i. miss:i pa ib ssa ja tarkemmin sanOl1una miss;! maassa 11\'l'ii musiikki j:1
11)"1":it muusikot sijJ itsenl.
Sibeli Lls-kilpJilu oli urheilukilpailujen UP:l:1I1 bnsojen dlisten ristiriitojen
seJl"itUlmisen pai k k:t ( ks. I-lobsba\\'m 199--1, 1)6). Heikinheimo k en oi /-/!!lsillgill
S{IIIOlllissa (2--1, 11. 1995a), ett:[ "Sibelius-akatem ian l:n'alle astuu perjantaist;1

:!lk:ten dlej;i:ln seh 'ine!elll:l:ln kaksikymment:i nuorta soin;lja:l" T/lnlll
Sa ll () lIIiss{/ ( T 11_95b) kilpailun fin;lalia kUIsulliin "loppuk:thinoiksi "
t! {fllllllebdessd ( 19 _11_ 95b) Harri Hautala bsil1eli l11usiikk ikilpailuja bnsojen
dlisen:i kilpailuna keskin:iisest:i paremmuudesta .
.\ l U~iikkikilp:lilllilhl oli pitb,in myö~ SUUIY;llt:lp-oliini n<:,n UlOl1l1l"UlIknSa ,
!'<litsi <I\';lrlllld<:'l1 \,:tlloilllkscs~:1 l"S:\ j;1 .\"clI,'ostoliillO k~lmpp:li li \ ':lt
\':lrsinkin 1960- hl - O-!u\'llil!:1 lllYÖ~ ku lttuurin ;11:111;1
E1<:,nkin .\;"'1I,-os1o1iilolk kilp:tilllt o!i'-,11 t;irkd osoitu ~ systeemin
lOim i\'lI l1(k.'~la . P:lrllOl:l1 n<:lI\'O~lol<litd!ihl1 k..:skill yil':il - 1:1i p;lko tdliin
k<:,skillym:i:in - '-:llIion oh ja llk~e~~a ql(),sikausLI m",rki11:i\'iin kilp;liluihin,
He \'",i\',ilk in \ 'ah:lo~~1rl p:llkinnoi~t:l
\':Irsink in i1:iblok in maiss:1
j:irje,S(elyiss,i ki lp:li!lliss<I_
\':1'1 kun uileilijal sa:I\':11 \ 'cn:i j;ill;ikin p:WIl,i,i omist;l :lsioist;Wll.
lahjakka immal Jll!orel Illllusik ot kUI",n esimerkiksi Jevgcni Kissin ja
Max im Vengcrov o,'al luon.;t:'! ur:msl muilla keinoin_

! laut:ilan k ll\':luks.;n m ukaan keskin;iises(:i paremmuudesta ll1usiikkikilpai-

luss:t 0\';11 ellll ell k il jXl illeel suur\'albl. H:in ei lUO bnsojen kilpailua jutussaan
nykyp:iid:in eib SUOmeen asti
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!\ lcClintock 0995. 352) on IOdennut. ett;i kansallisuusaJneet ovat vaaraHisb.
silb ne representoil':n :tina suhdella poliil1iseen \·:t lu:m ja v;ikil"ahaan.
K:msaJliset idemileetit kytkiv:it myös Sibelius-kilpailuun dkiv:tlt:!isi:t merkit yksi:i. Kolill/oassa (8.12.95) tiedoteniin Sibelius-kilpailun IlIl0ksesta muut:lInia
p:ih'i:i kilpailun ratkeal11isen p lkeen.
Kuusiston Inhimmalta kilp;li li jalta n:iyni :dku- ja \'ieU \';ilieriss:ikin
ven:ibinen Drnitri Mahtin, 20. H:in kuilenkin fim:diss;! ep:ionnistui
p;lh;m k<;,rr;lll Sibeliuksen konsello;;s:l. ja \';likka \';IP;ldl';llinlainen
I'rokol1el'in kakkoskonserllo olikin Se!dSl i parempi. .\I;!hlin i:ii
finalisteisw per.ili \'iimeiseksi eli kuudennelle p:llkinnoJle. \;:iin Suomi ol1i
malllal';m le\";lnssin "enäjäst:i juuri l:lll'isodan s)"ll)"lllisen llluiSlOp:iil·;in:i.
mulla puhtain asdn plIhl:wn asian puole~la .

Kirjoittaja on a\'oimen iloinen Mahtinin ja Ven:ij:in hiidöst:i Sibel ius-ki lpailuss:!. Sibelius-kilpail u on p:i:itepiste Suomen ja Venäpn suhteita selvinelev:i1le
tarinalle, joka alkaa kaukaa menneisyydesUi. taldsodan synYl11isen p:jj\·:ist:i.
Mami Tunolan Kymen SaI/omissa (8. 12.95) julkaistussa kolumnissa Sibeliuksen
musiikin is:inm:ullisuus syntyy nimenomaan ~en suhteesta \'en:i!:iisiin , H:in kertoo k uulleensa jo lapsuudessaan FlI//oudiol/. ja myös toisen "is:inmaa ll isen
muUa erikoisen laulun"' Ri~li/l/bl/, "'jossa lukki on tietysti Ryss:i"
Sibelius-k ilpailussa ei kilpa iltu yksinomaan \'iul unsoilon uidoisl:! . vaan
Suomen pa ikasta "maailm:l!1 kanal la "
Kun yksin:iinen ja kllinnsitke~i suom:llainen susi bmpp:lilee is:inma:Hls;l
puoleSI;!. se on puhcbsl:! ylivert:lislllltt:t suh teessa muihin. :-Jiin on Suomi
s;!dat kerr;u jUOS111. heitelty. koulllratsastettu. kapellimesl;lroitu ja
oopper:t!allkuu m;I;liI1l1;1l1 bl1;tlle, (Af! J2,95c )

KUKA VOITTI SIBELIUS-KILPAILUN?
Sibelius-kilpailu n tulosten r:11ketIU:l suomala inen media uutisoi n:ikyv:isli Pekka
Kuusiston voitosta. Vaikka \'oit to merkitsi eill;im;il1:i na\"akkaa POtkU:l nuoren
viu listin ur:l lle (TS 2. 12. 1995a). median kiinnostus kohdentui \':ihint:i:i nkin yht:i
paljon kuin K uu~iston ur.l:ln voi ton yleisempi in seur.lal11uk~iin Suomen ja
suomalaisten n:ikökulmast:l. Pohjcllaillell (2.12.95) ja SIIOIl1('1/ Kllmleb!i
(8.12.95) nimesi\';it killxlilun voillajaksi Kuusiston Sij:1SI:! Suomen ja julistiv:lt
otsikoi~saan: "Suomi voitti!" Aa/1/lllebdell (1. 12.95b) kUl'ateksliss;i riemuilliin
Kuusiston '" hunnoksellisen soiton" johdos1:l: "Kultaa Suomelle!"' Kuusiston
siivelb Sibelius-kilpailun voilt:ljaksi suoriutui koko Suomen kans:l.
K:isitys ka i kisu suom:tb isist:l Sibelius-kilpa i lun I'oill:ljin:l ku itenkin
kyseenabistui silloin. kun meclbteksteiss:i puhutt iin j:t kirjoiteltiin taide- ja
popubariku luuu rin v;ilisist;i samuuksisla j:l eroista . Ta rkastelen t:iss;i populaa-
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ri- ja taidekulttuurin dlisen jiinnitteen tuo ttamien erilaisten kuulijapositioiden
suhdetta Kuusiston voittoon. Populaarik ulttuu ri oli suosittu teema Sibelius-kil pai l ua kibillC[('\'iss:i teksteiss:i \'arsinkin kilp:lil un tuloksen julk istamisen pl keen.
Etelä-Suollle/l S{/l/OlIIiss{/ ( 15. 12.95) popula:lrimusiikki rniiiiritehiin koko
kansan. joka tosin kaipaa si \ · istyst~i. tl1usiikiksi. Samassa jUlllssa taidelllusi ikin
kerrottiin ole\'an "parempaa musiikkia" verra ttu na muihin musiikin lajei hin .
Jutun kirjoittajan mukaan kansa ei harrasta sitii itsekseen . ilman taidemusiikkiin
\'ihkiytyneiden opasta jien :lpua. T:lic1e- ja populaarikulttuurin v~ilinen :\]"\"ostusero ja niiden k:mnattaj:ljoukkojen sUUJ"u userot tekev;it n:iiden kahden kulttuurin dlisen su hteen j;in nitteiseksi. 5 Sibel ius-kilpailussakin popubarikuhluUriin niihtiin sen suosion \'uoksi sisiill~' \'~in sellaisia o min:l isuuksb. sis:ihöj:i ja
byt:intöj:l. jotka seh-:ist ikin o li\":ll houkuttele\'i:! j:1 ta\'oiuelemisen arvoisia
myös korkeakulttuurin edustajil le j:1 puolesupuhujille. Kuusistoliekin haluttiin
suoda mahdollisuus popubarikulttuurin tiihtien t:lvoin paistatella kaikkien suomalaisten suosiossa. t\ un Kuusiston \'oittoa \'errattiin j:Ukiekon maailmanmestaruuteen. voiton ja k oi h:i nen kanssa:lI1 koko Suomen kansa . Ta idemusiikkia
harrast:la kui tenkin va in p ien i joukko suomala isia. Tiirke:iksi kysymykseksi t;iss:i asetelm:lssa muodostuukin se. millaisessa suhteess:1 Kuusisto j:l hiinen saavuttanl:lnsa \'oitto n:iihin kahteen kulttuurin alueeseen oli: selviylyikö Sibeliuskilpailun voitta jaksi Kuusiston ohella koko Suomen kansa \'ai ainoastaan sen
t:lidemusiikki:l harrast:I\':! O$:l~
Vuoden 1990 Sibelius-kilp:liluss:l yleisön suh(;lutulllinen suomalaisi in kilp:.lili joi hin o l i ollut nihk6:i. Ennen t;im:inkertaisen kilpailun alkua Pekka
Kuusiston veli Jaakko t\UUSiSlO. joka oS:.l ll istui edelliseen Sibelius-viulukilpa iluu n. toivoi tu levien kilpailujen yleisön myöt:iebön ja ka nnusta va n suomalaisia soittajia samaan ta paan kuin urhei lukilpailuissa. H~inen kokemustensa
mukaisesti Sibelius-kilpailu "\'oi olla todella painosta\'a suomal aiselle soittajalle" . silH "(elnna kko-odotu kset kotimaisia soitta jia kohtaan 0\';11 hirl'e~in korkea t.
ilm:lpiiri ja yleisön reaktiot O\':ll :li\';\I1 toisenlaiset k uin urheilukilpailuissa."
Suomalaisvleisö ei "ha l u:l - tai kehtaa - kannuSlaa o m i:tan" KuusislO esitti
vetoomuksen yleisölle: "menk:i:i klluntelem:lan j:l hurr:ltkaa sek:i tapullakaa
meibbisille soilla jillet·· (ellfliset 3.11. 1995b .) Toive bvi (oteen: edellisten k il pailujen painosta\'a ilill:lpiiri ei t:llEi kenaa loistullul.
Monien toimittajien Illielest~i Sibeli us-\'iulu kilpai l ussa nyt kuullut j:l n:ihdyt

Taide- ja

poplIlaariklllllllurilla on h'sh'niUn ('rilainen sll hde kll tu lu., ky'rnJ;bn ia
\'u onn:l 1995 IOlCUk·llll \'allionosuu~uu d islu5 \'a p:nllli kUllIien
k\,IIIUlIrilo in'Cl \;,lIio11 yk_ilyi ~kohl:'uk:,':'I:' Oh;:IUbc,I:'. jo ka 05:,II:lan "aikull i sii lwn. elU
"! k )lIllIllurilarionla:l aletl,in yhä M,ur.:l11l11a., ., a I11,Urin lark:l"ldla 'kitp:,illl(;,toudcn'
\'iik'h'!lI"k-ess,i IlIOIIl"idc'n l11arkki noi11lina. iossa klllulllskl"sl"nJ;i ia kannalla,'u\Js l11ä,ir,i,i"äl
markkin·:I111c·'WSI,·bc·n" 1.'\b sulIl;lri 1'.><)6. 225). l·udc·;ll;lincn I:,j(kpoliilli lwn lilanl1c'
SUOI11C,,,, leki kiinno._t:l\·abj 11,ijden kulllm ,rin :ducidcn ",!Iuc.:n pohl imi s.:n .
k;'nn:IU:I I"l'"I~·e ll .
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SlIo:;ionowitukset Oli\·;l1 ep:it;l\':l llisia,

A/'IIII (8.

12,1995) mukaan Finlandia-talo

oli SlIor.tS(:t;m revetii, siWi "I:;klbisia aplodej:t Fin!:tndia-talo:;sa ei ole en nen
koettu, Kansa suorastaan kiljui. Tu nnelma oli yht:i m:lht;l\,:1 ja is:inmaall in"",n
kuin j;Wkiekon mm-kisoissa," Liill:;I-SfII'Qs:;{/ (2 ,1 2, 1995:t) kerrott iin, etUi ku n
$:l lIinen oli ju l ist:lnut kilpailun tuloben, "Finbndia-t:tJo~:;:1 repcsi valloillecn
huutO- ja suosionosoitusmyrsky, jollaisIa ei Suomes~l kb:;sisen musiikin tilaiSllllksiss:.l ole ennen koettu , IImass;t ol i mlt:i suurimmas:->;l nd:lrin musiikkijuh!:tn wntua.- Kilpailu:;s.'1 po ikettiin muutenkin ta\'anomaise~ta konsemik:lyt;innöst:i. si ll3 ennen Pckka KUll:.bton \':ilier.iesitystii -lhJ;indle kaj:lllteniin jopa
:l lkubr.tV(>o1. jolbisi:t ei ak:nemi:ln :;:Ili"s:.l ole ennen kuultu, Kun Pekka ur.\kkan.~a lopetti, r.ijiihti ilmoille ~clbinen meteli, ""'11:1 liikuttiin jo bhes pop-konserttien desibeleissii." ( Sr I' r , l L 1995,)
Popul:lariku htuuri l le ollli 11;1 iSlcn piirteiden I iitl;i minen taidemllsi ik ki i n
\'akuunaa lehtien luki joita ~iit:i, etU t;lic!emusi ikkikuhluuri"',.;akin muusikoiden
s:l:tvUlllksia ar\,ostet:t:tn, Ar\'o stllksen osoittaminen on nilissii l\: ksteissii liirke:imp:i:i kuin popub:lri- ja korkeaklllnuurin \'iil i"en eron ylliipit:iminen.
PoplI!:t:triku lnullrille tyypilli ... ten piineiden j;l toimint:II:lpoj~n hahllunollo ei
r.ljoillunllt :tinoastaan yleisön re:lktioiden ku\·:Itlk:.iin. \';1:111 myö:<> Kuusistolla
kerrottiin ole\'an suhde poplI!:I:trimusiikkiin.
Os:tatko so ittaa "Oen glider iu' n"?
-"'ylti m:i osabin. jo, mun l:iytyis soinaa ~e, :'\yl iCiy!yy kylb 1tInmlst<l<l,
euii kun :lsun lUolia Sipoo~,a, niin niiii p:tikllli,r:tdiOl ei oikein ku ulu
,inne, t:ib mdll:i kuunnd1:1 Hadio ,\ I:lfiaa . .\lii en ok kuullut tii!;i "Den
).!Iiden ini:i- kum ken~ tn , ,1:1 'ekin oli ih:m ohimennen kun olin
pobtum:tss:t Ylei~r:td io~l,l. niin _HEi \·ahdilla oli TY p:i:ill:i i,1 _;""l!;i IUIi iuuri
-.e "'irkm ja maaioukkueen e'.I)'_ ulos, Jo!> mä kuuli,in '",n loi""n kerran
niin \;tnll:t,ti p) , tybin -.oitUll1.l:IIl, :'\)'1 mulb d ok' kum p:ilki:J I:tnlllllm
p:Uh:in, ihan lllUllI:tlll1a ':lIunnai,i;t !;lluc:'ja, c::i kokon:ti,mlll,L. .\luII:t jos ;;ii
I:till;tisit mlll n)'1 -.oin:U11:1:1I1 johonkin "UU1'<::.:n kon,<l1Iiin ,<:,n. niin
\':II111:tSli soinai;;in, (SIIOII/{'I/ t du'lIl1f('/)/i 11.129';,'
Kuusiston suhde populaarimusiikki in on sekoillls kykenemist;-'n v:tku uttelua
j;t vieroksu nt:u, Kuusisto \'akuut:l:l osaa\';! ns;! soill;!a myös popub:lri m usiikki:t.
jolloin h~in ta idemu:<>iikille ominaisella t:l\·alb uskoo \'Oi\';1nS;1 sovelt:ta taidemusiikin piiriss:i hankinu ja t:titoj:t myös popul:t:lrimll ... iikkiin ( ks, Talja 1998,
11-), !'Iluisla Illediatekstebl:l ihnened :i Kuusiston POpllb:lrimu!>iikin ja jazzin
h;lrr.lstusl:1 ei t:iss.:i jUIll»a m;tinil:t, Kuusisto \-akllltllelee \'almiuksiaan ryhty:i
t:l r .. inaessa popula:lrimu:.iikin ~oi naj:tks i. \ -:t ikka h:in kbiHeelli... t:Eikin POPUI:I:Irimusiikin soittamisen t:iytymben:i ja l oiminajan pakott:tmi ...en:I, I-I:in sa noutuu
ini popul:tarimusiikin om:l ehtOi"e~t;1 I'eur.t;ullisesta tai kUlllllelemi se:<>t:1. Dell gliKUUl'i~to paino tl:!a kuulleensa \'ain kerr:It', \'ah ingoss:t ja julkisesl':t ti!:t:<>sa, Popu l:t:lrimu1'iikin kuuntelemiseen sallloi n ku in st;.'n ku\'il eltuun

der 11/ -kappaleen

csitt:i mbecnkin l:lIyit:t:1l1 ulkopuolinen ~yy ,
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l\luicten lehtijunuien ( Kes!Ji-C/lsill/{/{/ 9.12,95b: S{/W!JIIIIIWII Kallsa 11.12.95:
tiel~i~i Kuusiston harr:l staneen muitakin musiikin laje ja kuin l;lnsimaista taidemusiikki:! . nimin:iin
jazzi:l j:l "ke\·ytt:1 musiikkia'".

.1Ie Naiset 15. [2.95: IS 13. J 1.95a) perusteella lukijat 5:11\':11

SerkkunS:l h~li~s;i I'o:kb j:l Jaakko esiuil'iil oman \'ersions:1 Oskar
Me rikannon Ko:s:i ill:l1l v:llssista. Siinii so:koiuuh':u kC\"}"l'n musiikin
kaikki lyyli\. Se on mUU1en IÖ}1:in)1 fien s,ä rndioonkin.
-Ii ir.e:in hirn.';i. llkb Kuusisto pyöriU:lä p:mt:Hln ,
-Iiilye;in hau:,>k:l. :lili-Kuusislo 100ea:1. (.I1('.\"(/;s('1 15.12.95'>
Taidemusiikkiin \'ihkiytyneer1 muusikon suhde poplll:!arimusiikkiin on
ongelrn:ll1inen. ilkrikannon Kesiiill{/II I'alssis/a tai Sibeliuksen viulukonsertost;I
ei voitaisi puhua samall:l t:lvall:l t;iSS:l tekstikatkelmassa silloin. jos ne soitett:lisiin 'ta\':dliseen' t:lp:l:m. Linsimaiseen taidemusiikkiin keskittyneiden "elieslen h:I[lussa 0\':11 ke\TI;.'n musiikin kaikki tyyli\. Omaehtoisestikin harrastettuna
popub:lrimusiikille n:iyl1:1:1 t:lidemusiikin kontekstissa ole\'an tyypillisIä asioiden o hj:llllulllinen mml;Ilt:I kuin soil1;ljasta itS(':,>t:i:in \.;;isi n: \'eljesten esinämä

Kl'Säillrlll mIssi on löytiinyt liens:i r.Jdioon ilse~l:i:i n . Ilkka Kuusiston leikkis:i
kommenl1i esityksen hir\"eyc!t:st:i S:I:I merkityksens:i ainO:lst:lan taidemusiikkikulttuurista bsin. ?\aisen su hde popub3 rikuhwuriin on I:insim:liselle modernille kulttuurille tyypil1i ~een t:lP:I:U1 miehiii on~elm:mom:Hnprl: Elunimelön
":i iti-I-\ullsisto" tunnust:l:1 :l\'oimest i pitäneens:i esitykseslii Popub:!rimusiikki
on vel jesten harrastus: sit:! soit\:"t:lan \'a pa3 -ajalla serkun hiiiss:i j:1 musi ikkilei rit;.·n t:llroilb. Sawl.!II111U/II " :aJ/sa (11.l2.95) totea :!. el1:i '"[klun esimerkiksi
Tuomas Ha:lp:lsen k irt'ilIii on kuulutettu t;luko ja muut \'iulistit O\':n ripustaneet
in.:'trumenninS;1 naul:I:IIl . Pekka o n siirtynyt kl:l~ise ..ta j:lzzii n. siis rentoullll1UI
p:lussin :lj:U1 soinamalIa - henkilökoht:l isen om:lk:itbesti \'iululla:m - j:lzzi:t*.
;\ Iyös jutun otsi kko kenoo. että " Kuusiston Pekka kp:Ei jazzai lIen "
Jazz sopii taidemusiikki:! soiu:l\'an muusikon h:lI'J"ashrkseksi luonte\':lInmin
kuin esimerkiksi suoma l:lben tanssimusiikin soittamin t'n . .l:IZZ ei musiikinl:tjin;I
:I~etu itsest:Einse!\':bl ; t:lide- t:l i populaa rimusi ikin kate~orioihin. silti sen ase·
lll:lsta seb Illusiikin l;.'l1:i musiikin tutkimuksen kentiil l:i on neuvoteltu jo pit ki:1n ( ks, Frith 1996. 'd-16: \'ell ser [99-. 15.2).
Kun t:lideJllllsiikkiin erikoi'lunut "iulisti soil1:1a myös l11uil:1 musiikin lajeja.
lt.....·n;l ·.\I.II~. K,,'~' \_lIll.'.' ( 11)')) . 11 / \·nll;l;lnl:lIl_1 And r~':" Il u}~"""OIm ( 1986. ,,-6!t ~·n ••
' 11<.'OII.:-1.U11I1",:,·n p mo"k-rm"",uo n •• joi~l;I juoni."., ;lrHIU:II., j:lko 11\;11:11;1;111 ~I korkc:,:m
kuh,uurlln on ~ukupUOhk\ ~}·my-.l~'Tl k:lnn:,h~ crun-<cn 11l1clcnkllrl!omen: 1i1l<''Imnh,i n
l1Jhek ~ nUl
poput."mku luuun Jl uk_1 ~llke,l'lI knllnlini",~'n i" korke3kuhluuri
m.l_kuliini"'-....,n - .\11".1 l.ilkbn('n (t998. Ij ~ -I .~)) on l.ndcrkl:.o;1 ja suomalaisuuu3
IUlki~""s.1an lexl('nmll r,"(~....,n ykl,öl1,i oknll.>en ja n;lI...;:ud~·11 lllu }'\";;n rhl~""'n si1en. en ~ iuuri
n;li",,'1 01";11 SUOI1"1<:_" ( olleel (;liuem:l;l i lm:111 uslwllisia luki;oi!;•. T;lI1cen iJ !X'pub:mn
._ukupuolillUlllmen un '11_ 1.lr"m monimUlkainen :1 '1:1 , \ 'oidaan kuitenkin I·~i l lä:t. en,i
Suomessakin yh,i edel leen pop ulaarimusiikin I"'ihil..:n a,",'O~I" II U i('l1 hiilen, esilllerkik-i
iskelrni{'n (h e~im Niemdi 1<)9<). 19 ). f;111iu5 on enltmn:lkseen naisille j" IYlöille "Jr:mu
:1$1:1,
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eri l11usiikk ien v;iliset r:lja t t;iytyy u\'alla ui toisella LlkenLu. iI'l uiden lllusiikinlajien soil1aminen n:iyl1:i:i uhkaavan muusikon identiteelli;i taidelllusiikin soittaj,ma, min!,:;i vuoksi taidemusiikin ulkopuolelle siinyminen muodostuu Idnelle ongelm:lksi. iI,liUi Eil1emm:iksi muut musiikinl:t jit muusi k ko:l tulevat. sit:i pontev:ml!11in 6ytyy

t:ihde!ll;i~i

l1:inen \'akavaa sllllt:llllU m islaan ja keskil1ym isti;in

taidemusi ikkiin. T uomariston j:isen . viulunsoiton professori Kaij;l Saarikel1u kertoi Hli/rlids/adsbladetisS(l ( 2-j 11,95) . m iten l1;in opettaa kansanmusiikki:1 ja
improvisaatiota rnusiikkioppib itosten \'iu lunsoitoll opel1ajille, Kun jutussa bsitehi in kansanmusiikin soin amista osana h;inen Illuusikkoutuan, lukiloita IlluisIllleniin u idemusiikin ensisi jaisesu asemasta Saari ketun ammatillisess:1 erityisosa:llllisessa: 'Kaija Saarikenu soittaa itse lll ielelLi;in kans:mmllsi ikkia , niin
vakava kuin hjnen oma :I 1ll1ll:l1illinen suuntautumisensa onkin",5
Muuumiss:l teksteissJ Kuusistolle rakennett iin suhdL'lIa kansanmusiikki in,

lihassa (28,11.95) toi\'Ol1i in. etUi "K uusisto. job on

sent~i;in kunnon pel imanni,

s:1a finaalissa tulkintoih in..;a vieU lis:U taiteellista kipinä;i"
SaI/Oili{/{ U,12,95b) n imesi Kuusiston pelimann iksi

:-' Iyös Helsil/gil/

1- -J h:in on jo haninaista I:n':!s:iteily:i om:l:l\':l leikkis:i l irt lloosi. H:in
soi!!:!:! orkesterkn kanssa aidossa pelimannil lengess:i ja selvitt:i:i
tekniik:tllaan belposti Paganinin kapriisien ja Sibeliuksen ,'iulukonsenon
pirllllisimmatkin v:likelldet ,
Ja hym\'ilet'kin ,'ieEi.
Kuusiston luonnehtiminen k ansanrnusiikkisanaston avulLl on n;iiss:i esimerkeiss:i yksinolllaan myönteinen lisJ h:inen muusik k olll eenS:l

I-I:inet voidaan

nime1:i pelimanniksi, jos S:l m :l l b varm istetaan, el1:i h:in on pysty,,:i t;liclemusii kin soi1taja, Ylist:iv;i n t:l iclemusiikkipuheen ymp:iröimiss:i tekstikohdiss:l peli manniksi ni me;iminen ei uhkaa viulistin /(Iidelllullsikkouna toisin kuin Amy
Oshiron v;ilier;iesityksen luonnehdinnassa: "Oshiron soitto oli paikoin \'auhdikasta, mutta vikise\':! ;i:ini toi :ljoinain mieleen enemnön kyl:ipelimannin kuin
konser11iviulistin" ( 1'5 27, 11,95b),

Pettymys
Kuusiston voiton ja suosion \'el1;1:II11 inel1 popubariku1ttuurisiin tapahtum ii n ei
aina sujunut o ngelmal1omasli. Osmo Tapio R:i ih:ib pahoilleJi 7ill'IIII SaI/omissa
(2.12. 1995b) olsikolb "Viu lunsoiton iI [M~" ,':1rustetussa kirjoitu ksessaan siUi, ett:[
"Kuusiston \'oiton :lIVO:t ei Suomessa helpos1i bsitet:i" !-!;in oli sit:i m ieltj. el1:i
"Pekka Kuusiston saavutus on \'el1aansa vailla suom alaisessa musiikinhistoriassa " V;iinee t osoil1autU\'at bhemm;iss;i tarkastelussa kesken;i;in ristiriitaisiksi:

5
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"""i;:, S,,,,,ikcIIU .,;:;1\' 'rcbr g:;rn:, rol knul "i k, ,,:1 ,criiis '-O m henncs prol'css ionclb
rr.ullloning ,in ,ir-

Jos Kuusiston \'oiton an'oa ei kisitet:i Suomessa nih1 kuka sen sinen kisil1;iä?
Jos Pekka Kuusisto n \'OitlO Sibelius-kilpailussa on verta:mS:l vaill:! suolllalai·
sessa lllusiikinhistoriasS:l mutta toisaalta juuri Suomessa ei voiton ;tn'oa bsitet:i ,
niin miss:i sijaitsev:H n\;.' ihmiset. jotka 0\·:11 p:Eill:ineet Kuusisto n \'oiton oleva n
arvokas ja jotka si is myös b S1tI:i\':it \'oilon arvon~ j\ bhdollisi:! \':!sl:lllksia läyc];[n
kaksi: Jos suoma!:liset eidl }'mm:ird Suomessa t:l p:l htuneen jOlakin an'okasta
ja Illerk inädä \':likka Kuusisto \"Oinikin SibdiUs-\·illlll kilp:lilu n. niin ehki
ar\'okkullden ja merkill:hyrclen h\10maa\';1I helpommin u lkomaalaiset. eistlom:llaisel. Ehkl he tietädt paremmin kuin sllomab isel. m ilä ;Isio ila
suorn:llaisten tulisi pit:i:i :t n ·okkain:1. Toisena \·aihtoehtol1a \'oic!aan :Ijatelb. el\:i
Suomessa on pieni jouk ko stlom;llaisb . jotka yml11:in:h':it miten merkitt :h·:i
Kuusiston voitto on. mutta he eh·:[t om:tSla ymm:in:imisen k yvyst;i:in huolimatt:l
onniSTU V:t kllutUmaan muita suom:!l:tisia kisitt:ind:in t:il:i losiasi:la.
Molemmissa \'ast:nlksiss:l esitet yt \·:i il1eet :lutta\':H tulkitsern:l:1n median
ilm:tisemaa penymyst:i siit:i. en;i suom:llaisel eh':il osanneet tarpeeksi ;l n·osta:l
Kuusiston \·oinoa . R;iih;il:i. kUlen monet muutkin kirjoitt:l j:ll. läyti!:i tapahtum an
merkit yk sen seh'ent äm iseksi sille soph·:tn \"c:'rt:ll1skohd:tn Suomen jäiikiekkojou kkueen S:laHlUamasta m:tailmanmeslamudesl a.
\';i heksymiiu ;i binkaan Suomen jHkiekon ma:lilmanmest;lreiden
saaHH1.1st:l olen sitii midt;i . ett;i Kuusiston S:I:l\'UlllS on t;iysin \,err:tt1al'issa
hdd:in 1l1 eSt:1Il. 11I 1~l:'n!o:1 . kenties enemm:i nkin . T:istii huolim:m:l en ole
kuullul k"'ll",rlkii;in :lin:lkaan perj:lnt:lihin m~ nn ",ssii uineel1 Pekan
·· Ixlkoltalllan ·· Ipo. p:tkottamanal 1-I;I\'is Am;lnd:ln liilneessii tai
spr:lyanneen s in i r i st~jil '·;llkoisille pinnoille ;lsi:m \;lki:l . i\l:thlaneeko Esa
S;\:lrinen edes suunnildl:\ kirjaa .\Iiriam Friedist;i. KuusisIan opeu;lj:lsw ..
(7S 2.1!. 1995b.f'
J:i:ikiekon m:lailm:mmest:tmllden ja Sibelius-kilp.:l illt\'oiton \':iliset erot painO(luv:!t t:iss.:i sam:ml:l isu llClen kust:mnuksella. Huolimatta siit:i . en:i koko Suomen
kansa kulsulliin lukuisissa mediateksteiS&\i nUlk:t:m juhlimaan Sibelius-kilpailun
\'oillo a. kilpailun r.:uke:llninen ei :liheut1anul $uom:ll:lisissa j:i:ikiekon maailmanmeSUrtlUUa seur:lnneen k:tns:lllisen- hurmoksen musiikillist:! vast inetta.
Voilon merkil yst:i ymm:irt;i ndltämiin suom:tI:lisiin lukellllli median llluka:tll
m yös tasav:tllan presidenui. job ei kUlsun ul Kuusisto:! itsen:iisyysp:il\·:in juh-
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ROiih:i]:i I:'i OIlUl :l1nO:I. lokl halu'l " UIl!o'~IO:' kohddt:t\Jn ,,1111,,11:1 1:1,·:Ll1:t kuin
urh.:ilu,,:mkm:'l" t I..:lkmh<'llUo <,hdoni jo c-nn('!l ~llx-hu~-kllp;l1lun 1ulok,...·n r:l1ke:unisl:t
"'-·Ur:I:l\~I:l : -E.'I)O()n kUIll:l \"01'1 rul"<.1:l bt""'klU":1I1 hJndk 1 "\Ju~l,.colld sopi>·aa 1000I1i".
,iIIJ "UU~i~IO lUO nJI,t.i kl..obl;l köyhJlk Suomdk kunnl:':': - ( " 5 H.II.I995:1.) ) I~·ös f//(I.
5ml0mi$..«1 \2.12.19951 <,nnU~I<'lllm K"",i,1011..: ""l1,,nbi~;I kohtdu .• kuin n"k:n"'~lrnl:'ille
'lIom:ll:ii.,ill<: urhdijoilk -E n;;:( pnninH mil1:ti'~'n tontin P<,k :LTl kotikaupunki
bhjoiu"akaan m<:n"~lrn~'elle poialk~·n·· .
J:i:ikkkon m;l;lilm"!l111~·,t;lru ud<,n r !t\<:ydcs\:i bn,,,lli<lI\Jl C<:II . \lu~libcr:tl i "mi in ja 1;llolll~~n
ks. l\;lfbm;1 099tl. 1l1 ·125. 1 6'j~. job nimill H jHkiekon m;I;lilmanmCSlanluden
~y nnr\l;ilL1;j;j 111,,;. nation;llbli ..... k,i (jou kko)hYM<,ri"k,i
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liin. Asiasta keskustelti in lehtien palstOi lla siit;i huolimatt:l, etU presidentt i taisi
b:uia juhliensa derasl ist:m reilusti ennen Sibelius-k ilpai l un tulosten r:lIke:1l11i sta. Asiaan kiinnitettiin huomiota He/sll/gII/ 5{{l/oml('1/ ( 10. 12.95) mielipidesinllla ja lii,/sl-5{{/"Osso ( 11.12.95).
l'ellymyksen wnteita on :liheuttanut muun mll:1SS:l S<:". eu;i Silx·liusviulukilpailu!1 voitt:tj,1 Pekb Kuusist o oli i:i:i!l)·t kutsumatla. T:it;i pid.;uiin
1l1crkkin:i presidemin k}"I")"ttömyydesl:i ym111:irl:i:i kll!ttuuriel;im;in

S;I:I \'\llllsten

:11"1"0:1.

Kit'lt:im:iu;i Kuu sisto olisi kuulunut \·ier:lslist;l11e siin:i kuin
kit:kkoleiionat wi L01l1oossn t)"öskem<.:'le\·:i n;lisp llol inen tiskiiukk:t .
lImds.:Sli \" iuhl\oi([o OSui ku i tenk in \·iel~lslist;m [;]:1(ii:m k:mll:1lt:l
onneltOl1l;ll1 myöh:iiseen :lj:lIlkohlaan. (f.iil/:;i-Smu 11.12,9"5.)

N;iiss;i kirjoituksissa - kuten kaik issa muissakin eclelLi olevissa \·oilonjuhliin
penyneiden kirjoittajien tek steiss;i - uidemusiikin kil pailij:lI1a n;ihcEEin populaarikulttuuri ~rleens;i ja j:Ukiekko erityisesti ··olisi toivotta\·:!:l. etl:i kulttuurin
alalla huikeaan suoritukseen vlt:inyt vaslaisi t:ls:lI·albn seurapiireiss:i edes yht:i
j;i;ikiekkojoukklleen huoltoport:un henkilö:!. ellei suora staan Utbnpebaj:t:! lai
uimana" (J IS 10. 12 ,95). K irj oiltaj:n kadehtint a\·oimesti populaarikulttuurin
naunim:l:l yleisönSllOsiol:l. He/slngln SanomielI yleisönosaston kirjoinaj:l lopetti kirjoituksensa pUllsk:lhtamalla "":'-ijin siis 'Euroopan kulttllurip:i:ibupungissaT" l-I:1n vihjaa. ett;i Kuusiston huonon kohtelun \·uoksi Helsinki ei ansaitse
Euroop:m kulttllurip;i;ikallpungin an·oa ja nillle:i
Presidentin koolleklllsllmiin ""usa\·al l:tn sell Llpiirdhin·· (HS 10.12.95) luetaan
kuuluviksi eclell:i siteer:ltuissa klhcless:l sanonu lelll1lekstiss:i ""kiekkoleijonat·'
"" na iSpLlOI i nen I isk i jukka .. .j:Ei kiL' kko jou k k ueen h uolt opolTas"" ""W t b n pel a:l ja t ,.
ja '·llilllarit"' Suomal:Jisi:t cdust:!\·at ""naispuolisia tiSkijukka:!"" lukuunOllamall:t
miehet: j:i:ikiekon m:t:ljoukkue j:l sen huoltoporras koostuvat miehisl;i. ja kuuluisimm:lt uim:!ritkin tuona \·uonna olint rn iel1d. ·Tiskijukalla"" \·iitauan pejor:llii\'isesti ilmeisesti Euroopan .\ Iusic Tele\·isionin \·icleotoimitup !'daria
Gllzeninaan. job oli \·uoclen 1995 presiclentin ilsen:iisy\·sp:iiv;in juhlissa vieraana. Ainoastaan naiselle nimet;i:in jUllliss:l sukupuoli. '\krkil1:iden suomabisten henkilöiden joukko sulkee sis;;;in.< i helpommin miehEi kuin naisia.
Kaikki:! kolme:! edelU esitelty:i lehtikirjoitusta ~·hdist:i:i popuLurikuhtuuriin
\·iittaamisen lis:iksi myös k lllllllll rin kisill,:('n yhlen:iinen kiyllö , Kullluuri rnel"kil.~ee n:iiss:i busurnissa taiekl ta \·;lst:lkohtan:! popul:!:lrikultluurille : m:ikikotkil1e. kiekko1eijonille. naispuoliselle tiskijukalle. btkinpeb:tjalle j:l uilll:!rille.
Kulttuuri edellytt;i;i k orkeaklllttlluristel1 al"l"ojen painoHlIIllisl:l. Sanna Talja

( 1998, 95-94) on kutsunut tällaista t:liclell1LlSiikkitr:ldition ensisij:list:lv:l:l puhet:!paa nillle:im:ittömäksi kulttuLlI'ipllhecksL job tarkoinaa sit:.1. el\:i ··!k]ullluurist:l
ja musiikisl:! puhutaan piUim:itt:i t:l rpee!lisena erotelb ja spesifioicb puheen
kohteena olevaa ku lttuurimuoto:!·· T:.ilbinen puht'lapa ··rakentuu oletukselle
ku ltt u urin
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ja

ta iteen

yleisesti

hyväksYlyist:i

ja

yhleisist:i

arvoista··

Populaarikultluurin :1f\usl:lminen ~ 'I i h;uhl uurih;si nimetyn korh;ea h;u lulIurin

\':1:1 -

r:1111:1:1 Suomen m:illClollisllllden niiLi Ill:Eirildlyksi eUTooppab iseksi ku lllllurim:lah;si
Taitee n ym l1l ~it1;illl;illömyydf'n o ngf'lllliin on pf'rinleisesli löydeuy apu erilaisista h;ansan si\ 'isl:imisprojekle"isla

i\lerk ilk jxlnu\':I:1 n:ii$s:i projeh;l eissa on

Se". el1:i si\'istYIll:illömyys 5\"111)"\' pilk:ilt i juuri sidsl:tmisprojeh;l in l u lobena, K un
kans:1 ei o le 1:l rpeek si shistynYl ymm:irt:Eibcen Sibdius-h;i lpailll n \"oilon merh;ilyst:i. asi:1Il o ih;ean la idan ymm:irt:idl toimiU:l jal s:I:I\"al syyn j;nkaa brjoiuelua:m. K ansan he ik h;o siyblYSI:ISO peruslelee si Yislysprojekl in ja valtiollisen t:lickpoliliikan 1:lrpeen, K:i silYS p erisu o m alaisuudesla si\"istyneisyyden j:l hienosIuneislluclen vaslakohtana legil imoi siihen h;o hdistll\';1\ kOl11rolli - ja \'ali stll sIO; mel (AlaslluU r; 1996.228.232 : AbsulIlari 1999. 15-1).

Ele!ii-Sllo/!/{'1/ Sal/um issa ilmest\" i 15.12.95 Ee\':! HissasL·n kol umni otsih;olb
-'j\ lu si ikillisia maku j:l"

JOSS:l h:in k:i sille li suomala isten 1l1llsiikkim ieltymyksi:i

SUlIri OS:I jutusta Lisitteli presidentti Ahtis:l:lren a5em:I:1 " h;:lnS:l I1Sa esikll\':l l1a "
jollaisen:1 Ri ss:111en k erl o i h:tllI:l I':II1S:l h:int;[ klll1nioill:l:1. l-Ein kertoo jUIlISS:j kai\ ':l nneenS:1 presidentti:i Sibel ills-ki1lxli lun esitybi in : ".\ !inun o map:iisen makuni
mukaan p residentti suor:I SI:I:l n loist i pObs:lOlol!aan"

\l iksi presidentin o lisi

pil;i n yt n;iYIl;iyty;i Sibel ius-k ilpai lussa'
i\yh"inen pre~ idenHi on ionniinllloinen l1lu~ ii kki-ihmi n en, Joh;ln k:tns:lk oulunopduj:11l koulutus y:t!lI-ist;I:I , l'H:i LllIlu j:l ~oitto kuulul',1l 1:IP~lI
k:liskn koulutuk";'l'!1_
It~l'niibry~p:iil-:in tknoill:t j;1 ~t·n Ii.~:iksi Sibdi\l~-kilp;liI\ln j:1 SibeliukS~n 150-nlotispiiil':in tknoil1:t ld~I'i~iossa ,;l:tttoi ~~\Ir:I1:1 St:ppo ) tOl"in
Illusiikillbl:l ohjo::lnl;l:l .\Eillll'nkmest:i . .\1:1h;u:1 , iin:ikin kysylliin. jo~k i n
my(>s ki ll~;l1Ii i n_
.\Iusiih;h;iohjdm:t oli 10::1111' jo ~ I \'skull"~:l , ia kentie.~ e"itysajanh;ohu ei
ollul pre'>ickntti A!tli":l:Iren l iedo~~a. Onneton 'a!1 l1llla siis sijoiui sen
Sibo::1illk.-.en i llhlimi~en ke~kelle,
Ymm:irr.in hl'\"in, ell:l Rakasl:1Il , imu eUm:i on lajis~;lan h;ukkan~n,
muua eik:i [ro, eiköl ~UOIll:II:lblxb 'O .l:l:lkko Hl'll:inen oli,i \"oinU! laulaa
jOl:lin ~uom:ll:li~I:1 - ei ehk:[ :lil·:1I1 Sibelilhl:1 lllun:1 ede~ .\ I:lhlhteni:l t:li
.\lerik:mtoa,
.\I:lntynkmen mu~iikkihetki oli kai Seppo Hovin suunninelem:l
Ahtb:I:lren an t:llnien toil'eic!en POh;:III:I . Ilol'i on 1:lji'~:I:1I1 hYI":i. multa
olisin toil-onut. ellii SUOlllen ens;mm;iiscss:i kod;,,,;1 oli,i soinut ennen
muuta -.uomalainen Imhiikki. \ "aikka ' 0:: oli~i ollut I':lh:in 1':ikin:lbl:ikin se
1":l\inl:1. \':ih:in korke:lmm:m 1:I~oi~I:1. \':lh:\n ~lIomal:lb"mpaa , \':\h:ln
1':lll"mm:111 k:llh:I:1 kosi"kelel"aa,
Olen 1':lnh:lk:tnt:l inen i:1 haluai"in kunnioillaa pr"sic!entin asem:l:l
kans:IIl'>:1 l'sikuI':m:l myös muill:1 :I\oilb kuin politiikan .
O n :lik:1 kunlmalhst:l. l'llii Silx-husta kyll:i juhlit:ta n, multa rahl':ls ei ole
l1:i111:i ominut. Ehkii meicHin koului~'>amme musiikin opet u~ on niin
heikolht pohj:ll1:t , elU k.:s kil 'el1o ll1 u~ik:wli~ ii n 1:tpsiin ei ~:l:ld:l iSllIletuksi
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ns. paremman mu~iikin l\1lllelmbla eib h'ky:i .-.en n;lllllimiscen.
Ehkii Sibelius sih'ebi ,';1in .::Iiiuiioukolle. mib en kllitenkwn 11:I1u:1 uskoa.
Kuitenban l uhl;ltil;lislluk ~it:n Finl:lndia ;;elk:ipiit:i ,":irisytl:i\·ilk· s:il"l:lineen
ei riitii SiI.:>eliuks..:n l\lnll::l1li~een.

H
Tulee :lib . jolloin k:liki,,.,;l ,:ihköbissii tiedOlus\·:ilinl:.·i~s:l t:ljut:l;!n. eltd
kmsall<:" pid:i esil1:i:i ktikk,,:;1 halp:l-:u....oist:l. mit:i kehiuym;llön maku
'":I:ltii. Ehkii se ei ole <lemokr:.l1i:1Il Illukaista. multa ehki ,illoin mh\":lskin
on hypihm~1 piin.tn ,'err:m kohti kulttuuria . :l lin:i. jos \'id:i el:[n. Illuiden
muk:m;!. (Elelti-Sllomell SfIllOIl/{/! l5. 11,95.1
Kirjoitus esitt~i~i su oma bist<:.·n su hteen taidelllllsiikkikuhllIuriin varsin ongelm:lllisen:1 Sibeliuksen. :-.l:tlmSlenin tai .\Ieribnnon siivdl:ipl1imien lis;iksi suom:tl:linen musii k ki ll1 :i:i riu~t)' niss:l."en kolumn iSS;l No('os({{// siullo elämä -I auIU:l korkeamman tasoiseksi. suomal:tisemm:lksi ja dllel1l111iin kans:l:l kosiskele, ':lksi musiikiksi. Kan s;l han~lSt;l;l itsekseen. jollei sit:i koulutet:L l11uuta l11usiikkia kuin t;tidemusii kkia . joka m:iiirittyr "p;tremm:lksi l11usiik iksi kuin muut
musiikil . -Paremman musi ik in istuttaminen" suom:lbisiin - teht:i\·:i. jonk:1
M

l~ issanel1 koulun musiikinopetukselle asett;l;l - ei ole \'ieHik:i:in onnistulllll .
Siih köisten tiedotus\·älineiden. erityisesti teleYision. pit:iisi pit:i:i tehl;i\';in;ijn
kansan kehinym:illöm:in m~llln par:tnl:tmist:l Kirjoillaj:t m :i~irilt:iii kulttuurin t:titeeksi. johon popuba1'ikulnuuri ei kuulu. Tekslin 10PUSS:l h:in liin:i:i itsens:i
osaksi r:lhv:l.<.;(:l di sitii osa:l suorn:llai sisl;1. joiden makua tulee paranlaa.
Kysl.."essii o n kuitenkin Imll:l \·a:uimatlOllluus. silU llluilta osin edeWi olevassa
k oll.lmnissa Rissanen erottalltuu 1'all\"aasta m:i:iriltym:ill:i korke:!kllluLlUrin van-

kaksi kannana;;lksi j:l puolestapuhu;aksi. il
R:lhv:t:tSt:l eli populaarikultt uurin kuluu:tjist;t erott:l lltlllllinen on n:iht:idssä
tnOniss;.1 muissakin teksteis::.:i. )'kdi:ttekstien kirjoitt:l ji::.t;t ku k:t:tn ei tunnustaudu populaarikulttuurin kannatt:ljaksi. \':likka Sibd im;-kilp:lilllst:t sek;i popubarikuluuurin j;1 t;lidernusiikin sullteist;1 kirjoitettiin \':u-:;in monenlaisiSS:t lehdisS:i.
Sibdius-k ilpailust:t ei\':iI kirjoitt:lnet'l :linoaSlaan taidemusiikkiin si loutuneet loimill:lj:!1 sanom:llehtien kulllllurios:tstoill:l Popul:larikulttllllri:! kulutta\'a bns;l .
SllOrll:ll:tiset. on jossai n lll11ua lb. ).Ied iatek slil kerlm';lI Sl.lo tn;l!:tisten Il;lrr:lstavan
popul:t:l rimtl sii kki:t , muna toiminaj:u ei\"iit siti tee.
Abstlulari (1996, 2 jj ) \·iiitliiiikin. eltii "suomalaisuuden m:Eiriuelij:in rooliin
kutSllla:tn julkisuudessa aina joku $('lbinen henkilö. joka on \;I\·;tlla tai loisella
kohonnut 't"\':llli*n suomab i$('n· ybpuolelle-, H:in myös 10Ie:t:t suom;tbisuuden oleva n sikili palkitse\"a n puhe:l\'anluden. en ii kllka I:t!l:lnsa \"oi koke;l
itsens:i \":i ldn paremmaksi kuin tyypillinen perisllom:lbinen osan:t si\'istystoimenpiteiden kohteeksi konstntoilua kansaa Illiellet:i:in .

Tai d,,- jOi poplllaar imu.' ;lkilk Oli ~'Ill"i 'l,i ' ''. "lI~' I;"ikl;; illtll"~1 11\;,;nlllll .'""nl ~lbi 'I :'
IlHlsiikkia ("{!lI~l~"";l1 Iwnkili\l 0',11 miehi;;: :.-ib.:lilh. :-"'ppo tt",; . .1.1.lkk" ~ \,h'inen . G"or~
.\ t.,I""I':n j:1 O,br .\ tcribnlo.
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Suom:llai<;('n urhdluylebön .. it'tiEi tkt:iii" e1\ii yleböll ,uo~ionpllrkau kset
ylinii'":it kl,,"y ... ~ti t:lI"allbta lll.c-rkilt;i,";iSti p:tn:mm:111kin suolll:lbbcn
urheilukilpailun ta~on"
I',lrhaiden kilpailijoiden piiiilt;it's~;i komenton":l ykisö S UOl~ls'aan
riii;iht~iä sllo~iono~oi\llk ~ iin" "bl~l\"o"-h\lUloihin ia lömi ..'yksiin" Huippun:l
tietenkin Pekka lo\uu .. i"lon Sibeliuksen I"illlukonO;C1101l ..... k:i Aulis S:tUisen
lukem:tn "tuomion " iulblami.'>t'n j;ilkdncn huulomyr~ky j:t juhlint:l"
H,Hyoin bi4d~luml\ j:l ylhyö lellY urheilllyld"':; j' lk ..aa Suomess,;I niiin
eUytyä" (SIIQIII('lIl "l1x,if/l/{4}/1 - "12"I99S")

Yleisön seb tois:l:lIt:1 Illusiikki- j:l urheilusuoritusten tekijöiden kumoisuus
mene,";it toistensa kanssa ristiin: j;ih11le;inpulskl1 suomalaiset seura:I\":l1 huippukuntoisia urheilijoit:\. kun t:l:lS ainakin kU'"a:l nno!lisesti ra skaaseen urheilusuoritukseen kykened t:liclekonserttiy l eisö~ kllll!l1dee rnu si ikkiharrasllLksen
lIrh\:.'i111It:l peLlstamia muusikoita" Teksti on osoilellll I.lrheilllyleisölle, jota loi mitt:lja pullullelee mdkeinp:i ojenta'":l:tn s:iI"yyn: t:l idemw,iikkiyk-isö selviytyi
sllosionosoitt:ljan teht;h";ist:i;in Sibdius-ki1lxlilussa I.Irheiluyleisö:i tait;t\"ammin"
Tekstin kirjoiuaj:l. 5110111('11 IIrbeillllebdell Kuuck's mies -niminen kolumnisti"
:lseHUU korke:lkulllll\lrin leiriin :IIYOSt:lIll:l lb t:tidenll.lsiikkb enemm:i n kuin
urheilu:l "
Samass:1 kolumniSS:l Kuudes mies krilisoi urheiluyleisön lisäksi urheilijoit:l "
Syksyn i;illnin:i, " i nt ~i ja korkc:Wlsoisint:L kilpailua ei kii yty urhcilukcm:ill;i"
T:!p:!ll1um:!paikkan:! oli'":l1 Sibclius-ak:uemian kon'l'l1lis;lli i:l Finlandialalo
[- -[
L"rheilu, ";ien on hy'":i noyrty:i öitt:il":in mu,iikin tiihti ...n edess:i"
Crheilun \":l:uim:l h:lrioilu, on n:kt useimmi~s:l t:lp:ltlk,i~~:l l:isten leikki:i
, "err:lttun:l
<.>siintyncid<.>n
muusikkojen
harioittdun ":l:ltima:ln aiank:iyttöön" kllrinal:lblllld<.>n i:l leknisen
' ":l:llill.!uden rinn:ll1:1"
[- -[
"Kuudes mic .. " :1l,"delC'" en:i hllipPllnlllll~ikot Illl1l<'>'"al urheiliioihin
n:illden tkllyii oikcllldlll:l sllklll:tissicllli'lllllla Sa:lt:tisiinp:l '"ieHi
suom:thlisct hllippu -urhcilij:Lt Oppilll:t:ln lliiid",n huippumuusikkoj('n
harr:lstuslel1 i:l :lj:!\ll,tcn laaj:l-:1I:1isulldcSl;1 i:t moniplloli~lllldes(;l sek:i
SOpi' ":lst:t :tn1l0be .. \:l nöyryyttii loisl ... n huippll:.uorilllstcn edess:i
(SIIOI1/('11 L "!1)('illI/('/)li ., "12.9S" I

Yhden popub:lrikultlllurin :\Iueen eli urheilun yleisö ja sa man alan ammattil:!iset eli urheilijal sail":!t lukea IIrbeillllehdest:i. eu;i he 0'":11 huonompia kuin
t:\iteen h:urastajat j:\ :lIull1:l11ibisel. Taiteen j:\ popu!:tarin ('"ro syntyy t:l idemusiikin tekijöiden lXlremm\IUde:.l:l suhteess:l heit] Illlonompiin - ylpeisii n" ktpe:l:tl:tisiin j:t yksipuolisiin - urheilijoihin "
')

"/ill"lll/ Sm/omissa 11;1 111 ')<)';a i:t 16"ll"');hl Q'Ill() "\":tpio Ibih,ll:l ' "crt"si Sibcliu~
dulllkilp:tilllll WUI~'al11"t"t r:l,k"t:!,~...."n lIfhl'ilu~uoritllk'e~'n , puolil11:tr:Holliin t;li trialhl oniill
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PopllLuri- ja korl-.:eaku lUllurin \';ilist;i eroa rakenneuiin Sibelills-kilpailuss:!
myös su hteessa pail-.:b:m. \bhta\':t:ln ja

is~inmaalliseen

juhlimiseen I-.:onsen -

tisalin si:;;il b suht auduttiin posit ii\'isest i: populaaril-.:ulttuuri- ja urheiluvertaukset
eiv;it aiheullaneet ongelmia puhutt:IO?SS:1 u idemusii k kia harrast;l\'ista ihmisist;i.
SiinYIl;iess;i k onserttis:disu ulos jull-.: islIllleen ja koko kansan I-.:eskuuteen viu l uvoiton venaaminen popub:lrikuhlu u rin ilmiöihin macblsi populaarikulttuu rin ja
korkeakulttuu rin \ ';[l ist;l ra ja:1 ongel m allisen paljon.
,\ Ie \'oite((iin
- Ke~t:i:ikö

Suomi pedkk;i in seki j:i:il-.:iel-.:on maailmanme~l:mlllden en:i
\'oiton, Minna Lindgren k\',wi IDrst:lim yleisr;ldion

Sibd i u~ - kilp,!i j u j en

l':li:ll~0- ohieh11:1SS;l ,

Kylb se ke~tä:i. Turll ;! toi\'o, en:i I-.:ukaan olisi Eih1ell\t edushmw:don
pon:!ill,-" ilm:lisem:tan ilo;l;m, En min:ik:iiin sinne :!ikolllU menn;i. mlHt;l
lupasin k iirikäicb l:ihipiiris~ ä , jos Pe kka Kuusisto \'Oi((;lisi ,
Seb:in .::i onni ~ tunllt. Kohdel')'hm:ini ei syttynyt is:inmaalliseen
uhoon , S'-· j:lksoi tuskin puolu minuuni:l kuunnella liikUlllstani, Sen
i:ilkeen se ryhtyi pUhllrlla:ll1 edell isill,lll tt'lt'\'i~i o -ohit'lllli~t:l. hyvisti.
p,lhoista i:l mmiS!:l ja A-studion p;lk ohbkt'~ kll~tt'lust;l!
Radion kuullte!ij:ln ;l en \'oinut o~ allis t u;l tele\'isio -o hjelmien
kommentointiin. (511 0 1ll('11II/(/(/ 212. 1i)9jd, )
.IullIn kirioittaj:! Ulb-.\bija Heikkib 011 haluton bhlel1l:i~[n ilm:lisemaan ilo:l :tn jul].; iselle lXtibl le. edusl-.:unt:ttalon pona il le, I-/;in oli suunnitellut Eihipiiri in
Lljaam:l;t11s:1 "ldiriköint i;i" jo etuUteen silt;[ \'aralta, en;[ Ku w,cista onnistuisi
\oin:t11uan kilpailu \. Kirjoiluja joutuu ].;uitenk in Eih ipii riss:i:lnl-.:in yll;[tt[\';in
nopeast i kohta:tm;l;lIl juhlinnan r:l jat. silb -- kohderyhm:l" ei "sytyk[;in is;lnmaallisen uhon" m uodossa suoritettulIn juhlintaan yhl;i Y;lr;luksettolllan innokk:usti kuin k irjoittaja, Teksti ss;[ nostet:l:ll1 esille k ir jOitta jan ja h;[nen l~ihipiir i ns;[
\';ilinen ero suhteessJ bhteen medi:!an. teledsioon ja radioon, Kirjoitt:tja nime;l;t itsens;i radionkuuntelipksi. kun 1:1:15 h:inen Eihipiirins;i keskustelee tele\'isioohjelmista Tele\'isioll:1 ei ole ollut SlIo mess;l yht;i \ 'oimabsu k:tns:lIl\'alistusteht;[\ , ~U kuin rad iolb . Y:l:lIl se o n alusta bhtien edusunut p ikemm inkin popu -

laari- kuin uidekulnuuria (ks

esim_ Hietala 1993, 119) , Teledsion OSUtllla

Sibel ius-k illXli lus5a pidettiin ylip;i;[t;[;in o ngel mallisen:1 manissal-.:in lehtiteksteiss;i o.ol'iison SW/Oll/{// 1.12.95; 15 5, 11.95: 1-156 12.95: SellI'({ 15,12,95 ) toisin kuin
radion, jonka kilp:lilu:t kisinde\'i:l Eihetyk..,i;l ei mediassa kriti soitu , Tek·\'isioss:1
ol isi p it;i nyt kirjoittajien mit:lest:[ o lla eneIllIll;in Uhetyksi:i Sibelius-kilp:lilusta j:l
niit;i o lisi pit;lnvt L'silt:i:i pan: mpa:!n k:ttseluaik:l;ll1, Tele\'isiota moit itt i in myös
si it;i, ett:i kilpailu:l ei sielU sellLlIllI suorina bhety].;sin :i
'{ILi ole \ ':lssa l-Ieikl-.: iEin tekst iss;i on ep:iseh';i;i, kuka \'o itti Sibelius-k ilpailun,
O tsi kk o ehdott:!:l. ell;t voittajaksi seh'iytyi "me" Toisaalta kuitenl-.: in jopa k irjo il1a jan Eihipiiri ki elt;iytyi \'oiton tarjo;lI1usta ll1:lhdollislludest:l "is;lnmaalliseen
uhao n" tai puolta minuul1ia p iclemp;l;ln voitonjuhlimaan. Taideyleisö;[ ja SllO-
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rnalaisuutta tutkinut :'I[irja Liikkanen (1998" [3- ) on todennut" enii ""ljlu[kisuudessa han"a Suomessa tunnustautuu kuulu\"ansa eliiniin ja h:l lu avansa siihen
kuu l u:l. eliitti on p ii loinen rakenne" eliitit PUhll\":ll "mein;r"

Sibelius-k ilpailun

, "oillaj:l k si miiiirittyy Heikkibn jutussa sellainen me" joka v mm:irt:Ei voiton
:u"\"on" eliini. Kaikki henkilöt jutussa kirjoilt:lja;l lukuunOlt:llnalta rajautuvat
""meidiin"" ulkopuolelle

~iksi"

ellii \"oitto ei hei!:i juuri kiinnosta"

Erottautuminen
KLlL1.~i::;ton

\"Oit OsLl

k erlO\"iss:t

nwdi:lteksteissJ

oli

nJky,"iSsil

, "oimakas

:l1nhh":llenssi suhtees::;:t siihen" olisiko koko Suomen bns:lll pitiinyt ymm:irt:l:l
jotain

merkill:i\"ii:i

tapahtuneen

KUllSi.~lOll

\"oitetlua

kilp:lilun

vai

Kaksi jakoisuus rakentui usein juuri taidemu::;iikin ja populaarikulttuurin

e i.

dli~en

ongelmallisen suhteen \"ar:l:ln" Erilainen niiköku lma Sibelius-kilpailun suhteesta
popul:tarikulnullriin kuin edelU k:isitellyissii tekstei~sii esitettiin

/tä -Sal"O lI

(2" 12"llYJ)) p:i:ikirjoituksessa" Siinii ei nil1lett~" Sibelius-kilpailun \"oittoa koko
Suomen kansan s:I:l\utukseksi eiLi liioin periillY kilp:tillllle popubariku lllllurin
osakseen ::;;lam:I:1 suosiota" '":I:ln ty~"d Ylli i n siihen" ell:l t:lic!emllsiikki on v:lin
pienen yleisön h:lrra::;tam:1 kulttuurin bji"
\"[ulu'"oillo on kuin

~J.\I -kult:l

[--1 Kullluuripiiril ,",maa'""1 SiI>t:lill , -,"illlllkilpaillln ,oinoa lll:l:lillll:lnmes1<ll"\lUI<':';11 jO~S:l k in ,aik.;:ts"a llrht.""il lll:tj i~~;l. \"';I"lall" l.;k<:"<:" oik<:"llll:1
\"iuluIl.-;oilOlk" ,":likk:1 ' "illlllkilp;lilll"la ei ikin:i tul.;k:l:m suuren j"leisön
nu~~alaji:l. S'llll:b1:l ~' "y~l:i P<:"kkl Kuu si,lOn merkill:il':isl:i \"OiIOSI,l ei
SI"I1I1:" ~'llll:llllabt:l k:l!h:llli~la hum:llaa kuin j:i:ikiekkojoukk ueen ;\1;\]kulla"l:!. :'Iluu:! ,il:i <:"i t:ll"\"ib<:" "urra"
[--1 L"utta kyky:i k:mnaua:1 juhli:!. 5:lInall:1 '"oi muista:1 senkin" eli:!
' " :lIlho bs~1 ~i' " istysm~li~~a yksi ' "oiuo merkill:i'":iss:i '" iulllkilpai]uss~1
rak.;ntaa kllhtllllrbla Suomi-ku'";I;1 eik:i si in:i nlLlil~1 ponnislllksi;1 t:lrl'il:l.
[--1 :-:~" kork<:":lkllluuuria edllsl:\\":11 ~ullr<:"t l:ihckl k<:"~l:i\":il huipulla
ll-"<:"immit<:"n nlosikymm<:"Ili:i j:1 ,,;.·h":hli pitemp:i:in kuin juoksllnHojen
jXlrh:I:11.
Tekstiss;l n:ikyy jiinnite korkeakulttuurin ja
kanen liikkuu

ttO'ksti s"~ili in

musi ikin \"illisEi
d itteen

"~:Imlluksi:l

pllol e~t;1

ettii myii::;

enii popubarikulttuuriin

popula~lrikultlllllrin

\":iliIEl" Suik-

kahc!t;>n eri d iu:im:in dliIEl : hiin pohtii urheilun ja
ja eroja argumtO'ntoimalb sek:l otsi kon esittiim:in
\"oimakk:l:l.~ti

si~:il tyy

sit:i

\":l.~taan"

Ongelma syl1lyy

taic!';lllusiikin kann:llt;l seLi

hOllklltuk~ i;l

"~iit:i "

en:i

uhkia" Yhtiiiiltii taidel11usiikin ja urheilun sam~l\lblt:l i suuden n:ikeminen teketO'
oikeutta viulunsoitolle" silb \"ert:luksen a\"l1l1a suu ri yleisök in Ylllmiirt;i:i" miten
\"aikeaa \' iulunsoillo on " Tois:l:llta taas suuren yleisön suosio ja suomalaisten
urheilumenestystii seurannut kansallinen humala esitet;iiin houkuttelevuudes-
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t;tan huolim~Hu btkelm~!11 l o pu s~a yhd<:"11lekedn:i ja tarpeettomana ilmiön:i
t:t ide!l1USiikin kon tekstissa . sill:i korke;tkltlttuurin ei lan-itse lunastaa oikeutlls(aan "suu ren ~' l eisön lll:lssal:tjiell" tapaan sit:i seur;t;tyien joukkojen h)"viiksynn:ilU ja m ielenkiin nolla. 'Kulttuurisen Suomi-ku \"an " r:tkentamiseen "'vanhoissa
sivist}'smaissa"' - joiden joukkoon Suomi ei ilmeisest i kirj oi llaj~!n mielest:i kuulu - ri ittii :i \'Ieisösuosion sijasu mainiosti SllOlll:lbisen muusikon Saa\'Ullam:t
ensinUll:i inen palkinto merkitt;id k si nimdyss:i \-iulukilpailussa. Kansallisesta
juhlinn:tsta ei olisi huomatta\"~ta apua Suom i-kul':U1 r:tkenUllliseen niissii maissa . joissa siUi hallitaan ko hennett:!\';!!1_ T aide11lusi iki llisen menestyksen takaa\":!!
muut :ISiat. Ku usiston \"oitto o n riitt:idn \- oi11lakas suomalaisu uden bhetti!:is
eib t:trvitse tuekseen sel Llisi:l 'ulko musi ikillisb' asioit;t . joiden jouk koon suuren yleisön kansallinen hum:da \':iistiim:itt:i kuului si _ Korkeakullluurin t:ihclet,
suomalaisuuden Eiheu iEEit. prs~Yii t p ienemm:in kannanajajoukon k in tu rvi n
k:iyttökelpoisessa kunnossa k:luelllmin kuin urhei l ijat . populaarikulttuurin
ec1usujat. IO

Ta idemusiikkikultlU uri \'o i mainiosti pysy:i aino:lsuan pienen el iitin harrastuksena. Susan !\lcCbry ( ! 989) o n kiinnitUinyt huomiot:l siihen. ettii suunen
ihmisjoukkojen suosio \'oidaan bnsi11laisess:1 t:lidemusiikkikulttuuriss:l niihdii
jOP:1 ep;iilytt:[vi;n:; asian~l II Korke:lkulttuu ri ei n)i olI:! ka ikkien om:tisuu tt:l ,
koska silloin se ei tarjoaisi mahdollisuulla erOllautu m iseen , Suomal:!isen kansansivistysperinteen mub isest i Sibelius-kilpailun yhteydess:i k in suomabista
"r:dwasla'" tai "kansaa" ja suomalaisuutt a kU\'ataan sellaisella l avalla, joka toim ii
yht:iaika isesti seb sil"istystyön leht:idnm:Li rittelyn:i ett:[ sen perustelun:t
Samalla kuitenkin tuotetaan m yös sell:l inen si\"ist\'neen puhujan :lsema. joka on
'"rahvaan" tai "kansan"' ybpuole!b ja si is u\'oittelemisen arvoinen , Taiteen ja
taidemusiikin bsilleilb suuren yleisön maun \-astakohtan:l on t:;ssä prosessissa keskeinen rool i. (Alasuut:lri 1996. 228.)
Keskustelu siit:i. miten Kuusiston \'Oilto sijoittuu popul:tari- ja taideku lttuu rin j;innitteiseen kenl1:i:in. lUotti erilaisia niikemyksi:i siit:i . keiden aj:llcltiin
Kuusiston ohelb slloriutuneen Sibel ius-kilpailun \'oitt:ljaksL KuusislOlta pen:itti in popubarimusiikin j:l mu iden musiikin lajien kuin taidemusi ikin h;lrr:lsluneisuun;t, joiden seldsti katsotti in l isiiii\':in h:inen kY"I"ykkyyu:i:in muusik kona.
Myös l'oilOssa h:lluttiin niihcb populaari klllulIuril le ominaisia p i ineilii.
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S:,ma_
'le! ",ia.' I" kir~)ilti my;;" L"lLI -.\ bij'l IkikkiU 5110 mel/ll/{/dSS(1 ( 2. J2.95dJ: -\"i<.:1:i
\"iisi k ytllnll:nlll\'l,lb ~lIo111"lai>-<:t ,:\;n lOi'-:H rinn;lI1 '-<.:d(~'1 Sibdiub<.:<.:n ;a ,<ulIrjuohij"
;"\"UI'l11",<.:n, O\l"t P",n-o "'urmcn Ilui n<.: on haal istunut multa Sibdillk<"n musiikki d'iii. '''rk}"!1HI~i i ki_";,, yl<.:i,iin 'lLo_
, ion , i<.:rok<lImincn on \ 'oimakkaampaa ku m uilkmusiik iss:l
ylip,Ub,in SU~:1!l .\ kClaryn (1989) lll\l ka:l11 ll\"kytllllSiikki pit;,;; yk",n,;i l iukaSli k iinni
"aikcud"sta ja 11Iok« ·p:i:i'~·m:iuönl\-}"(k 'l:i , ;otb willll\w nwrkk<.:inä ;;<.:n lahjoma uomuudesu j;l moraalisc""t;l rkmmyy<k~l:i_ tt,in luk<.:<.: s.;-hönb<.:rgin . Boul,,~:n ja Ilabbiui n
k·ksl"'i:i ;:1 ':bii niiSI:; ,:i,·",It'i ji"n k'bit ybi:i kuu l iIOi'I;I, .\ IcCJaryn IUllkaan kaikilk n:iilk
~'i,·dt:iii l l<.: • huolim:olta <.:rilai.<i~t;1 <osiaali<-hi'torialli,j,t;! kont",hl<.:i~l" ;~ Illu<iikillisi<l:l
ti'Yl<.:isti; - iki<ä ~·du 'l aa irr"k' -:l1l1l i:1 Ui' -;I;I , ;ollo in kllu l iioid<.:n h~',;;brnt ,i "iiU:I'1
t;dt~·,.. lli'~",-·n ,-,p:ionni'tlImi'c<.:n_

Populaarikulttuurin j:l taide-ll1usiikin \':ilille r:lk enneniin kuitenkin myös seh<i
pnnite: n:iickn kahden kulttuurin osan ei halutlu muistuttav:l!l lii:lksi toisi:lan.
YllUi:ilUi popubarikuluuurin hahuunOltamisella haluttiin nimet;i \'oittajaksi
koko Suomen kansa. ja kuitenkin toisaalta \'oillajabi kelpasi Kuusiston ker..db
ainoastaan osa siit;i. 'kansaa' m;i;irineled ja taidelllusiikkia h:ll"l"astava 'eliitti'

VAINON VIULUN SALONKIKELPOISUUS
Kirjallisuudentutkija .\largery Hourihan toteaa erityisesti lastenkirjallisuuden
sankaritarinaita kasinele\';iss;i kirjassaan DecolIsfl"/lcflllg ,be liero (1997). ell:[
bnsimaisessa kuluuuriss:l kerrot:l:lI1 yh:i uudestaan ja uudestaan. lukematlomina eri toisintoin:1 tarinaa, joka k:isillelee paremmuutt:l. valta-asemaa ja
menestyst:i
Tarin:l kertoo. el1:i \alkoiset Linsima iset miehet 0\';\1
itsesl;i;inseh";isli maai lman \'alliaita, koska he oval nln'oj:\. rohkeita , tai ta via,
prkevi:i ja omist;lutuneita omille pyrkimyksilleen , H:dllsimme ui emme. S:lll karitarinan keskeisyys bnsi1l1aisessa kullluurissa on k iist:im:itön tosiasia
( H ourihan 199-, 1-2.)
j\lyös Sibelius-kilpailussa kerroItiin Hourihan in lllainitsemaa tarinaa. sillä k illXlilun \'oitto tek i Kuusistosta sankarin (ks. esim. Pobjof{/11 S{/II01l/0/ 31.12.95;
Af 1.12.95d: IlIi-Sam 2,1 2.95 : [5 2-1.12.95b)' Pobjof{/11 S{/II0Il/iCII (31.12.95)
mukaan 'hhulu\'iikari Pekka Kuusisto p;iihitti kans:linv:iliset kilp:lkulllppaninsa
Je;ln Sibelius -Yiulllki lpailuss:l ja p:i:ilyi kansallissankariksi" Kuusiston sa nkaruu s ol i pitLilti nimenomaan kanS:l lJissankarllutta , joka kui ten[.; in edellytti
h:inel!ii kans:lim-iilisiii urotekOja Keskeist:i siin:i oli KuusiSlon su hde bnsalliseen ja kansainv:iliseen seki n:iiden [.;;lhden asian S:l:lm:lt merkitykset sulueessa toisi insa, Pohd in t:iss:i IU\'USS;1 kanS:l llisen j:l kansainv:ilisen merkityksi:i
Sibelius-[';ilpailussa seki Kuusiston suhdella n:iih in ilmiöihin .
lill"/II/ 50 110m iel/
(2-\. 12. 95b) jou lu:l:llon numerossa i l mest yneess:i
Kuusiston bajassa h:l:lst:lIlelussa oli kuva. jossa Kuusisto poseerasi uuden
James Bond -eloku\':m mainos)ulisteen kanssa Kll\'ateksti kuului seuraavasti :
·'Vaar:lllinen. \·aSlust:ul1aton. ainO:l oikea . Bond-mainoksen iskulause sopisi
myös Pekka Kuusistoon. Pek[.;a k iirehtik in Turusta suoraan Bond-kutsu\'ierasn:iyt:inlöön Helsinkiin.' Kuusiston \'ertaaminen J:lmes Bondiin sankaroitti h;inet
vie];i tehokkaammin kuin h:inen tekonsa nimitt:iminen yht:i merkitt:idksi
urheilus:lI1karien saanlluksien kanssa ( k s, Kuka yoini Sibelills-kilp:l ilun" -luku) ,
Parb;l immatkin urheilijat yl!:i\';it omissa bjeissaan \'oilloon \'ain joskus, kun taas
Bond \'oillaa \'astust:ljansa aina James Bondissa populaarikulttuurin sankarina
on sellaisia merk ityksi:i. jotka haluttiin liitU;i I11"ÖS taidemusiikkia soill:ln;m
suomalaiseen \'iulisliin.
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I~ ·1 OUt uuden James Ho nd- elokuvan [po. J ames Hond -elokuvan]
csi,katsclussa. Mitä pidit c lokuvast:l?
-Itse :lsiasS:l mii pidin palionkin. 1- -J Ainoo mik:i ml1;1 hiiirit~i oli S<':'.

t:u:i n" \ 'oi~ io~ku~ oU'1:I \ iholl i,ek~i joitain llluil:lkin kuin \·"nii!iiisi:i.
MiJlaincn on unelmiesl nainen? Uusi Bond.tyttö v:li?
-Ei. d nyt [11;111 ..\luU ,1 ,anOlaanko. euii h:ill on Olel1lol '~ol ja ll1:i tiecUn
hiint:n nimt'nkin. muua en mi,<i:in nime,<i ,liu ,i\J ,anoa. tP;lhus!)
(SuoJJ/el/ Cr1Nilllle/)112J lll)"i)

Anikub:uio J\lll1~iSton ja Bondin dl ilEi merkityk,dli,t:i:i Suomen ja \ ·en:ipn
tietynbisebi. Sckil Bond-e1okul·issa e[[ii I :im:i nkel"t:ti~es$a Sibelius-kilIXtilttssa \ 'en:ij:i oli ho."lppo \·a'llhl:tja. Sen lis:ibi. e[[:i Bond sell·i:i:i kaikista tiel[eLon :tseletll ist:t estei~l:i j:l \·a:lrohta. hiin myös saa kiy[[ öön~;i kaikki Bond-m:lail m:tn buneiml11al n:ti~el . '·B olld-I~·töt·· Hetero~eksua:tli'1I11de1l1 ! ja sek suaali-

~ll hl ec n

sen kyv}'kkyyd"'-ll eSilt:llllirWI1 011 Llnsim:tiSen kulttuurin . . :tnk:t reil h: ja \·arsi nkin
Bondille l:irkeiU. KU ll . . iston l:ihipiiriin kuului bp... uud"'-llpLorheen lis:iksi tynöysI:id. job p~'syi Bo nd-tynöjen lal·oin nimeltörniin:i (k'i. lllYö~ .I/e .\'{/is('/
15. 12.95). l.insim:list'n kultluurin :-:mkLri yleen:;ii , ·:ilu:!:! "ek"u:l:llisl:1 Siloulumi'l:l. :-ilb se k~·"t'enala i"tahi hiinen omi'i'aUlUmi"elh;J leln:iv:i llcen ( lIomihaIl
I ?CF. (8). S:mk:trin I;ih...-incn "uhde nai"t.-'t'n merkil~ee \·all\·:hti m:i:iritellyn maskuliinbuuden loppua. ·Eim:! teema lulee esiin populaaridokm·is"a ja erityisesti
l:inl1enelokul"iss:t. io is~a nai nen edtt~l:l:l sankarin ke~YII:ijii:i ja h:inen maskuliini.~ultlens:l heikent#i:i
(J\irkham & Thttrnim 199.'$. 19-20. ) Kuusiston hett'roseksuaali n...-n kY\Tkkyy~ 1;1:lIaal1 Iyuöyst:idn olem:r~saol() lb. lllltl l:l sa1:tper:iisyyddlil hilnen henkilölli.'yyten:<i :->ullleell 1-;tll\ ' i~lel :l:111 Kuu:->hlon maskuliinisuulla.
Kuusi"to lun:lqi ~:lnkaruuten':1 "oinam;llb Suomen maailm:lnk:trulle. IläIlelsillgill L"lIfisisS{/ (10.12.9") todeniin Kuusisto n olc.:,·:m ilmeiSesti ensimm:iinL'n it:i hdsinkil:iinen. joka \oin i !:libelills-kilpaillln. ·· ltiihd"inkibiset \·311;\:1\·:11
rn:lailm:t:t lllllulbkin kuill 1:t1mtdelli-.elb osaami '<.:-II:l. urheiluky\·yill:Ei n ja b:in(k'il1:l:in·· Sibelius-kilp:ti1tr~',1 L'i "ii" kalllpp:lihu :Iinoa"laan Illuu~ikoiden parer1lmuudesl:l ....uhleessa loi ... iirl~:l ' ·a:tn myös maailm:lIl \·:t1t:l:tmi'e"I:t. .\[iksi m:t:lilma pit:i:i vallata?
Kysymykseen on I:"I ... illyt \·a'I:1U'I:t huippulaileilijoidc.:ll j:1 urheilijoiden bnn:tlta I'ellti Karkama kiria~':t:ln A·//lllllllrij{/ dell/o~'mli(l ( 1998. [- jo Hiinen rniele~l :iiln

1~

.I0:lIllw 1'_ :.h,,,1' (I')<X,. 10';1011 hUOIlLllIIUI1UI ....1101 n.llI0nolh,ul1...n r.:lonikko' 011 Irn'ilh,,-o..u
Iwtoro....·b,u"h'lol I"i h~·r,-"n"~·~'I'll,r,1 T.lm:i Ilm... n~",-" b;lIwn mll~;I'IIl':I ,-"n t~ I,~o,ti
ydlllp,..rlw<,n ;l1.lluk',-"1I k.111I1.11I,11111""'·" '< "Ul",'IO '-"1 nlllII \ Ic'b 1')-I"l,,~i:l:m:1 d1llny1
1""."rU'l;'" 0111;1;1 I''-"I'h'-"IU YdII1J,,-"rh,-"c·n ,-",ilkluolllinc·n "'.111.1 ~.I11'.l ll ""n id"'nI ; I ,-"~OI ; n
l'I<'II;"ni'I:1 I:lp.lhtui KlIl"I'I<ll1 bp,ulIdenperh"",,:i: 1'.1 . . illl 1.1 I,-"Ii "lil;lt media _
" ,1

n:ikil;bu ...,il);1
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~i lp:llllml ... n,-"'tl·'1a

luk,-"l ol!1;1 Iall'lolloukk,m;1

Il')aalimus. t:'t1:i m~l~l on saat~l\'~l nl<l;d l !ll~lI1kartalk. on ymm:irrett:iviss:i
,-aino jos muistetaan. ett:i uusliberali~tjscn ideologian mukaan kulttuuri
pal\·t:'lee m;lrkkinointia. Kans;llliscn kulttuurin Illa;lilmanlaa juinen
kl'itt:iminen on yksi lmrkkinointikeinoisr;l 1- -1 .\lllll!oin on Usitt:im:ilÖnU. miksi m:1:lilm:mk:trt:llle pil:li;;i p;i;i~l;i
Karka11lan an:1 1yysi rna:lilm;lnk:lrtalle pyrkimisen tal o udellisista kannustimista osuu Sibelius-kilpa ilun kohcb!la oikea:m . si l b talous oli er:is ju lkibusutTlt syy
j:l seuraus. joka SU011lal:tisen kulttuurin maailm~lt1rnaineell:t n:lhliin upahtuman
yhteydess;i ole\";l1l
CUltOT juhli Sibeliusl:I kahden I'ii kon :li~ln sponsoroimalla l,in:i:in
p:i,in~T i,i J<:."an Sibelius -viulukilpailliia, Esimerkiksi l:im,in \'i ikon ndj:i:in
fin;t:tli-ihaan yllliö toi kuhunkin s:!cbn kUlilij;ln jou kon: asia kk:tita.
benki IÖkunl;I:I. llluita sidosryhmd. \-iime l"iikolb se ilahduui lipuill:l
eI,i kd ,i isi,j,i nkin.
\iuk 'l.q i ~ po n~ori rahoja i:1k:tn Clihor tuki Sibdi ll~- ki lpailuja m·t toisen
kerran j:l on )'ht:i t)'yt)T;iinen kuin \' ii~i I"llotta "itten, Alle puolen
miljoon:m l1l:11km p:mostuksen yht iö anioi tu ont:'en enemm,in I";tstinett;l
rahallt:' kuin urht:'ilust:1 ~:tisi. Kim; JOI logo p:i:i~ il ':it hillityst i Sibeliuksen
~ iil 'dl:i )"mp:iri si l 'iSl~'neen 111aailman. (T(/lolI~ekimii 1.11,I9'J'i.)
Sibdiuksesu oli h;lnen nimeiiiin hyödynt:idn ki lpailun \':ilitykselb hyöly:i
suom;l l:liselle yri tyksel le ..\Ju siikin suhde rahaan j;l sen kautta kiljXlilemiseen
osoittautui dist:lm:illöndksi tosiasL1ksi_
Bi.~ne~

jJl'öriu:i:i kilpailuit;l

.\lik~i

kilpail uit;\ )"!ip;i;it;i;in i;irj\;"~lt;'t;i:in: Kuk:t niit:i halua:!: K("nen t.:hdoiltl
k:ird:i:in;
.\Iu~iikki bi ~nt.:~ i;l mll~iikkikilp:lilut ol'at n:limisi~s;l kt'~ k<:,·n:i;in. silU
molemm:11 (;uyir'elat loi~i:lan . Kilp:1 ilui,t:l on tullut erott;11ll,1l011 OS:1
n~'kyi~t:i kla~~b<.:n mu., iikin k:1upallist:l maailmaa.
Kil lXliluill:1 klet:l;ll1 uu~i:t nuori:1 kas\·oi:l. joita m:lrkkin,11 t,uyi1.~e\":ll,
Kun ki l p~lihll'oil1:lj i,~a en,i:i :lI1ihal....oill on loddlhi:l "uurt'n luokan
k)"kyj:i. johr:l:l .~e ~iihen. en:i agt:'ntit j:l Ic'"yfir1ll;tl 1:!lyilSel':lt yh:i
tihe;imp;i,in ullliin Ull~i:l tl"yppej:i.
Seura:!I:t loitt~lia ~:la((:l;l Oll'l llll~i 1101011 it1 ta i O i.,tr:lh. f AI
19.11.19'J'ib.J

kilp~lilut

5 11 0 lllell 1I/{{(lS$a

<2. 12, 9Sd) tod,,:ttiin japanilai sten

ole\ ' ~ll1

"ihan hulbantunei-

ta" Sibeliuksen musiikkiin ja uskottiin. ett;ll;[m;[ asia ehU myös ""~nrttaa k:luppasuhteitamme sii hen SUU lllaan""
Vuonna 1995 kilpai l u~sa m enestyminen oli laman kouriin joutuneelle suormbiselle miehiselle ta lo u~el:illliille erityisen t;lrke:i:i. ""Kansain\';ilisen Sibel iusviulukilp:lilun ensimm;i inen SllOIll;I!ais\-oitto ant:t:t sek in laman IY\'ett:imille h:1rj:lstukillc usko:l omiin kyk~'ihin j:l \ 'oimiin , Crheilun j:1 kulttuurin sa:lnllu k si lb

129

on bisnesporubnk in

hyd

röyhistelU

ulkomJiJla

buppoja

hieroessaan."

(J-Ilillleell 511I1o/I/{I/ -,-12.95J Kuusisto I'iinaa samaan il miöön - mun:! laajemmin

kuin ainO;I.~t:l:ln t:douseUm:in suhteen - pulHlcssa:1!1 urheilusta: "kun Suomi
menestyy maailmalLl . niin bikki muukin menee hyYin" (5110/11('1/ Crbeifllh!bli
21 12.95). l\Jaailmall:i menestymiseensis:ilt~.Y1110nenl:lisiJ merk ityksEt.joista
t:! ]ouden piiriin kuu l u\'al asLu eidt suinban ole \·:ih:iisimpi:i. Suomen maailmanbnalle sijoit umise!1 klikki;! merkityksi:i syineen ja seurauksineen ei kuitenk:lan ,"oida p:lbul1aa talouteen
Suomalaista kulttuuria ei saacb m:l:lilmankart:llle eib se m yösk :i:in siel b
pysy ilman selbisia henkilöit;i. jotb kelp:l:l\'at suomabisen kullluurin bhettiEiin:i toimimaan . .1/rwsC'l/dllll lii/C'{"oislllldell (2.12.95) muklan Kuusiston \ 'oitta merkitsi sit:i. el1;i "Suomi saa nyt nuoresu miehest:i tule\'iksi I'uos il-; ymmeniksi musiikin suurbhett ibJn itselleen ja Sibeliukselleen ·. lfii-5o/"Osso (2. 12.95)
puolestaan toclettiin Karita .\Lntibn olleen 1980-lul"lll1 :llust:l tilHien ""ksi loist:lvimpia suomalaisen kulttuurin suurl:ihetti );jit:i. A ik! n:iytt:i:i. ottaako suomalaisen t1lllusikkoSllHII1 Pekka Kuusisto itselleen ylll:i \ ':!ln-an paikan."' Taiteen
t:ihtien teh6dn:i on edustaa Suomea ulkomailb. Kuu siston todettiin ole\':l!1 "jo
nyt \'almb edusta m:l:l11 maatamme miss:i p:iin m:l:lilnua tahansa" (Af 22.11.9;) .
Suomalaisten taiteilijoiclen kV\'ykkyys edusua maalaan ei ole ilsesl:i:insel"yys Ka hdessa lehdess:i (j 15 2. 12.9;a: I-Iämeell Sm/ollia! -1. 12. 95) kUI'altiin suom:daisia 111uusikoiu kertom:db. ellei heicbn t;Hyitse lJiil"!:'lii . l-Eipe:i syntyy
Suomen sUhl eeSt:l Illu ih in ma ihin_
TiimiinI"UOlis<:,s,;:l Sil)<:'liu~-kilp:lilll~~;l oli ai""mlxl;ln \'""rratlun:l lOdella
runs;l;l~ti ulkomaisia o,;:mouajia
I-Id(hin jou k o,;~;la n ei ~uum;ll:tiSlen
l;lrl"inmu binkaan h:[I·<"I:l. Odouaa ,opii. elU lllk\' i~s;l \'iulukilpaiilliss;l on
yhii runs:l:llllmin myös ~llom;lbi~la dri:i. (/-IS 212_9;;1.)
SUOl1les.-i,l <:,i jo~t,lin kllmm;m syy~l:i ole ,'ieE; ta juuu. kuinb kO\'i;l j:itkEi
ja mimmej:l musiikin :lIu<:,elb meilI:; on. Klrita .\l:l1IiLn . .\l;!nti T;tll·t'bt.
Olli .\Iu~toset. ,\ Ionicl Groopit ja Ralf Gothonil jo lunnet,wll nimeltii.
multa kan~.tin, ·:ilise~ti kontasoi,u joukkoa löl-t;."\" nl\"Ö~ puhalt;liis~;I.
1·;lskisoilla jiss;l. E~imerkiksi huo!ll<:,nna H:imeenlinn<lsS<I t'si int)"\":i
k:iyr:iIOlyensoiU:lj;1 Erj,l .!o uk;lmo-Ampu j:l "all\"istaa asian l-bn on
'aslik,;:in pabnnlll :\nl<:,rib~t;l j;l kertoo. dt<:,i ~llo!llal:tisilla mllu~ i koilb
01<:, mil:iiin h;;pt:';imi~I;;. piiilW'l'toin. ( /-kimeell Sm/o/llaI -1.12.1995_)
Suomab iseen muusikkouteen niil'\l:i:i lii\l\'dn h:ipe:; er:Einbi"en:1 perusoletuksena. joha t:iY1YY h:ih'ent:;:; mieJist;i jopa silloin. kun kuk:lan ei ole sen olenl:l.~s:lol()st:l \'ieb ehtinyt puhua.
Kansallisen itsetunnon heikhouclesta kielii myös se. ell:( lllecli:l \ 'akllutti lukijoit:!:ln suomalaisten llluusikoiden korkeasta tasosta.
Korke:lkulttullria edUS1:l,'i<:'11 ilblrum~nulistkn kiirki <:,i Sl10mt'ss;1 01<.:"
l:tink<lan niin kape;1 kuin IUlll\a;lll. \ 'a:ttil'bs:l 1ll11~i i kkikilpailuissa
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1>uom,lbi"",1 01,11 m...n ..... I~-n ... d ,Ii<:,mminkin _ -'lo,kOlan :lin:1 a"'o:.ldubla
T1>hakol-~ki-kilp:tiltlhl,1 l11ui'I<:,I;I,1r1 mm. ,\110 ."\Ol~h ;a .\ I:ll1li Rou si. ;Olka
0\",11 1>\;'lIbll';:1
I'i,mhli Lallt~l .\ lik kola on myi,.. llwn\;,Slyneil:l
k;tn~ail)l":il i .. U l:til:1ii,1. K~ k)";:i on k,l~\'a mll I:l':li""'''li. Eril yi 'l:l lar\'<:'II;1
k,lm'lllb ... n kl1ltll1l1t"i-;t""'ll1nnOn pönki1t:imi"\;'~'n d o l \;'o (//ii-Sm"O
2.12.1<)9).1

\ 'aikka t:iss:i \-:tkuut\:.'taan. l:'tt:i -kans.:.tll iSl"'n kulttLluri-it"l:'!unnon pönkitt:iminl:'n" on tarpt:'etonta. jUlU ....:1 on ky ..c nimenom:l:tn ~iilii. SI1UTi OS;l Sibelius-kj)·
p:lilu:I k:i$illelel' i~t:i mt'di:nt'k~tl,;'ist;i k('~kiuyy k:ln"allbel1 ibelllnnon \'ahl-isl:lmiseen.
Kuusisto Illn:I.~\i sankarulltO:\l .. a juuri 11111rt:l!l):tlla ~el1 '\-;\nhan ennakkolulllon. ellei SllOl11o:.~sa \'0; kaS\';1:1 kansail)l"iili~<:,n t;1~on \·iulu\·;rtoosl:l··
(S{{/{{/'.m 1/ I/{/ II A-{{ llsa 2. 12.95:11. Lii I/si-S(I/"OSS{{ (2. 12.95:tl toi\'oll iin . etlii
KlIlI~i sto n \-oiton m~-öt:i ":-:l:lt iin lopullisesti tuhottu:t :-Ol:'. yll:ittildn usdn \'iebkin eSilliC" IlIk.'\·:1 k:;"ity:-o. ellii \'iulu ei muka -..opi,j :-uomal:tiseen kiteen".
Kuu..,i:-to pohti 1>uom:l1:Li""en \'iulbmiin liittY\'iii ne~:lIii\ ' i,i:t k:isityksi:i jo ennen
\'Oitto:l:ln alkukilp:lilu":l. jolloi n A{//JIl1lebdessri (22. 11 .95) kefl"olliin. 1,;'11;;
1-\1Il1 ~i'\on soin:I1H:1I -· P:I.!wninin kapriisit II j:1 1- o ..oill:I\":l1. eli;; puhe siit:i. elli;
suo111al:tinen \'julisti o:i I11Uka oS:lbi -.oinaa seki nopea"li ~tt:i ke\-yesli. ei picb
lxlikkaansa" Kllll-"lslon ajateltiin nouseen piani~licn. "'iC"IIi,tien. k:lpellimestarien
ja bulaji~n 1:1\'oil1 ··kan ..aindli ... dliC" huipulle" (II!)I 2.12.95d: lliilll('c/I SanoIIlot
'1. 12.95: !/I.>/.w 28.12.95:1: flr"i -S(/I"O 2. 12.95: SoIolI Sel/dlll/ Sal/oll/al 2.12.95:1:
S{/frI 1.'111/ II {/II f.."a 1/sa 2. I 2.95:11.

Kuusiston sii\'ell:i Suomen j:1 ~uom:lbisten (k,. Kllk:1 \'oitti Silx'lius-kilp:tilun?
-luku) lis:iksi \'Oitt:lj:lk,i kilp:lilu.;.;;t ~ekiytyi myö, ·... llomal:linen 1"I1Ilulaide" US
2j. 12. 1995:1: Ilbl 2_12.1995d: Delii·SIIO/J/ell S<IJIOIIUl/ 1.12.95h: Sipool/ Sal/Olllat
8.12.1995h). KlIu .. ;"\on \'oino jakoi Sllom;11:tb<:11 \'illll1t:lito.:iC"n historian kaht~iC"n
O..;I:I1l: \"oiuoa t'deltiid;;n ja ..en plkeiseen aik:I:\1). IIta-Sal/omicl/ (2j. 12.95a)
kU\';n~kslissii jll1isl~uiin. o.:lIil ·PeJ../.YI K/I/lsistol/ {"oillo SibdiIlS-ri/lI/lkillx/il/lSSfI
(II'asi 1IIIdell Sil'/III sl!Oll/al{/isCII 1';11(11/(1;/('('11 bISloriosso·'. //('{Sillg;11 SOI/Oll/ot
( 1.12.95b) Kuusiston \'oillo .. ai hlloka;sem:lan he1potllK:--e.-.la: "Suomala isen \"iulu nsoiton kui\·;t kau .. i 011 oh i. Koska:tn aikaisemmin suom:l1:li!)l';ulisti ei ole yll:ln)"t edes kolmen parha:1l1 joukkoon SibelillS-\'iulukilp:lilllSS:l eiLi missi;:;n
111ulI .. :-akaan kan~li()\ :ili ..o::-o<; \ illlllkiha..,..:l.··
SlIom:t1:Jbo.:n I"IUlllt:lilt'en li l:J mii;lrill~"Y eddl:i Ole\ i"a lel-;<;tiC"iss:i sllhtee-.s:l
INlIIsail/l"l7!ise('/I . Pobjolrlll Sal/ollliell (.31. 12.95) --:1l10in 1-\1Il"i~to "p:iihitti bn:-:Iind li';el kilpakllmpp:u1in':I" , :'olit:i -bn':tim":i1il1en" t;;""':; yhtiC"~·dess.ä larkoitla;l? .\Jarj:t K~I~;n~n (199R 10-11) on ku\"ailhll "l1om:llai .. uud",n suhdetla "kmsa i!1\ ';1 1isy~ 'Ieen" .~ell ra:1 \·a ..t i:
I'",rif",<::rinen ":-'lHll1li " tunt<::I,I;ln kek~im;ill:i il"1:1k lIlkopuolinl:n ··ktn~:lin
\':ilinen ylimin:l" alNr;lktio I·<tilb ~ii:linti:l. ··:-.uolll"' ....a·· I:Him~i on :lin,l
loi~,l:dl:t. ··K;trl~:lin\ Jli,yy' - 'en ~ii:t:tn e~it<:'l~iiin p:libllj'uu11:1 kork"';Ull-
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1Il:lksi. :\ryokka:1Il111l:lksi. hknollllll:l bi ja (;i\'oi(ell\lmmak~i - ei niin, <:((;i
Toisaalbkin olisi I-;lin 10isi;1 bnS:II1i~ia p:likkoj:l . su unnillo.:en :>;'lIll:mlaisi:1
kuin Suomi. ui SUOIlle.;-n eri 1:I\'oin n,·n:llHm-i:l. Tarkemmin :I;:udlen
bnsai1ll;ilinenkin on I'ain "k:msain l"ii1isu".
Kun Kuusiston \'oiuoa m;i;irileltiin j:1 sille anneuiin merkityksi:i su hteessa
kanS:ill iseen ja k:insain\·;lliseen. h;inen s:inkaruutens:i ei suink:ian peruslunut
:linoaSl3an pllhl3:ln !lmsiikillisiin ansioihin.

KUll ~blon "diek~d 01":11 OIl:lI1eo.:l 1') h;jk~i Io.:ht:jl":[ k*en 101'0.:11:1:1 p:1I1:U
puh..--.:I Sllom:lbb,en I·iulun-.oi!on lil:lsl3. .I:1:lkko KuusislO on p~m!>S~1
ndj:innek~i ..-<Iellise~~ii Sibelitb- ki1\":l~S:1 ;:1 Jndi:m:lj>o liksen kilpailuissa_
1'000kk:1 oli kolmas "lIonn:1 1992 C:lrl :\iel ....'n ·kill":I!>~:1 ;:1 nyl h:in on
Sihdiu,,-ki1l":m ykkönen.
-On S:1Il0Illl. ellii \"iiinön l"iulu d ok, s:llonkikdpoino.:n ):1 dti
SlIOI1\:II:1ino.:n l"illllln~il1o on yluJ kiinno~(:I\-;I:1 kuin p:lk:blek:lb".
l"eliek~1 "ilo.:er:131":11. Pekka Kuu,i!>lo uho~i Idel'i~io,~a jo alklll"uonn:l.
eui! puhed 1J:lb~lt'blob[;! IOPPuI'at !,i1>o.:liu,,-kih-an jiilko.:en .
l'ekk:i h:llu,[ uhollt'o:n myö~ \";;Uo.:l1:l. I-tin h:Hjoiudi yli 12 lunli:l piiil":i",,:i
kilpailun :111:1.
"Se o.:i mllk:1 I'oinw 1:[1110.::[ hili:l1'di":llilk i!l;db ~·hdenlobl :1 aib:m, kun
pili h:lrjoildl:1 Iisii:l_ )1:[ pyy,in 01><."I>Iii:1 b~ko.:m:i:1Il ,,<:,n 11luk:ian. S:lnoin.
eU:i I'oit ~iu ....n ~rrl1 ij:i IllU:I. io~ '-OiIlO;1 ei I;im:in lakia Iule-. i'ol eli kertoo.
,\loJ.:mm:lt ,djek~.:I 0'-;11 nyl k:lIh:lin\": ili~en ur.m kynnyksdU. ( HS
5. 12. 199'5b, 1

Hourih:m (I')lF_ 68) toteaa "\Ikupuoliuuneelle :--:lI1k;lflllldelle ole\-:m ominaista, ell:i sankarilla on miehisi:i omina huuksb: rohkt'utt:l, m;i;ir:itieloista
omist:lutumisl:t

p:i:im:i:ir.llleen.

stoabisulHI;I.

iISdllou:lmll~t:l

j:l

\·:lnnullll:I.

Kuusislo c:i S:I:I\'UU;lI1ut \"Oillo:!;!n Sihdius-kilp:lilu~:-':l hdpolb. \':Iikeuk:--ien
kaulla \"Oinoon sdl"i:iminen ull~intaa \ ';lI1ha:1 k:isit}":.-tJ :<ll()m:ilai.~e sta iekntiteetl st:i . jonk:l mukaan su om:lb i~ten -ibC'l11l110 miltei eddlyn:i;i sil:!. .... n:i on \ ':Iikellk sia. joiden k:l!lss:I o n !umpp:iilt:l\'a- (IOt"nniemi 1992. sil. Abpllro 199,1l .~ ) . K:ullppaillln bsite ~lIkUpllo lin:l;1 ~lIom:lbi:<llulla . Anthony E;I~thoJX' o n

nimill;iin nimennyt mask llliiniSlI\Iclen t;>r:i:iksi lxruspi briksi juuri ta btdun. josta
seuraa joko lappio lai "oillo ja tO\ 'enll1 ~ ( E:lsthope 1<)8(>.6.3),
YlEi Silt;'('raI\IS.":;:1 //dsillgill StIl/omi('1/ jU\lls:-.:1 IllUlII:lI11:I:lIl kert:l:1Il m:linillu
'V;iinön viulu" on Seppo Heikinheimon (199-. 8-) l11uk:lan Il;inen ilsensil k ... hitt:lm;l k:l sile_ '-joka oli m\lunno , k:lle\·;l bise:.-l:l ilm:luksesta '\':linön k:lnn\:.'l· -.
Heikinheimo kert oo m\Iisl\:.'lmi~s:1:lIl. elt;i h:in joului \ 'uonn;1 1995 "pit:im:i:in
kil;ulsa

kiinni"

~I

unoltt:lnuan

kebim;im,:i

kä sint;'en

Kuusiston

'-Oilellu:1

Sibelius-kilp:lilun ( ibieU. 'Y:i inön \ 'iulu- on pejor.:llii\·inen Idsile: Sibelius-kilpailun yhteydes:;:i suomabiSlc:n \ 'iu l istkn kelpaaminen ja heihin liittyd h:ipt-:i
nosleniin esille moniSS;1 SUO Ill~ll:tisl:1 \ 'iulismia k:bittde\-i-.,:,:i Ille"'(li:neksleiss;i.
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Heikinheimo ei siis sll inb~ln ollut :linoa, joka suhtautui ep:iillen suomalaisten
viulistien k~lkyihin, Miksi viulu ei sO\'i V:iin:imöisen k~iteen? H:inh:in oli taitava

muusikko : tahe i lija, joka soitti kanteleell:un yleisöns:i hurmioon.
ldnen ep:ionni:;ta suhdett:l:lll na isi in V:iin:imöinen t:iytt:i:i
monin verroin S:lnkarille :l.,;;elelll( \'~lal i muksel. i'\:iiden ansioiden perusteella
V;lin:imöisen \'oisi hy\'i nkin kudtelb seldytydn ma iniosti dulunsoilostakin.
V:i in:i möisen ongelma ei liity h;inen sa nkari uleensa , vaan h:';nen paibnl u miseensa suhteessa kansalliseen ja bnsa im ';iliseen _ Si\'i l isoitumisen on modernina ~l i kana kuvattu ole\';l1l
LlIkllllnott~lnulta

pitk:ille\'iljellyn korke:lku1t1uurin \'oiUO;1 spon l:l;miSl:1 j:l \'äIiUÖIll;htä,
i!-;;i:[n kuin k;m s;lku nn;m "l:lpsll1.1S\';l ihees<::en" k1.1uh.1\':I$1:1 k;lllsan ku luuuriSl:1, I\uluuuri j:lk:lU111U "kansalliseen ku!ituuriin ennen \alistust;l"
j;1 "sh'is1ysnltion" kuhtuuriin_ (Talja 1998, 123: ks, myös 13auman 1987,

51 )
"V;iinön kanteleen" \':l ihluminen 'V:; inön viuluun" on sivilisoitumisprosessin
ensimm:ii nen :lskel, joka yrit t:i:i suu nl:!utll:! pois kansallisesta kulttuu rista si in;i
ku itenkaan onnistumatta "V:iinön Yiu lu" ei ennen Kuusiston VOiIlO:1 "ieEi ollut
salonkikelpoinen (1-15 3,1 2,95b), Suomala is1en dulistien soill:l m ;l musiikki ei
t;ill1:in \';iitt;il11:in mukaan kekll1nut k eskieurooppalaisiin salonkeihin eiki
myöskitin keskieurooppalaisen m:lllin mukaan perustettuihin harvoihin suonubisiin salonkeihin, s i \'is t~'neisiin tiloihin, Tarvitt iin sanka ri , joka siirsi suoI1ulai:;en viulutaiteen pois bnsallisen kulttuurin tila St ~l bnsainv:ilisel le tasolle,
Su011la!:l isullden rakentumisessa bns:l lliselb ja kansailwjliselb on alusta
:llkaen ollut k iinte;i suhde toisiin:;:l. Suom:l binen k ans:illinen taide rakennettiin
:llunperinkin eurooppabisen sidslyneistön 0ll1:tks1l11lien j:l vakiinnuttamien taiteen muotojen ja bjityyppien \'araan. Taiteen tekemisen t:l\-:n oliv:n pedisin
Keski-Euroopan maista, erityisesti Ibnskasla, S:lksasta j:l ltali:l.st:l. "K:ms:illinen
omaleimaisuus" l uoti in sllom:l laiseen taiteeseen ulkomai lta omaksuttujen laideihanteiden ehdoillJ, (Alasulltari 1998. 156: ks, myös Se,,;inen 1998, 277.) Jo
Snellma nin kirjallisuuspol itiikka ol i 1800-luvun puo!iv:iliss;i asettanut fennomaanien kulttuuritoim innan ta\'oineeksi Suomen k~,tkel1lisen eurooppalaisen
ui Einsimaisen korke:lkulttuurin yhteyteen (Se\':;nen 1998, 286), Musiikissa kans:l llinen j:l kansaim':ilinen kietoutuil':lt toisiinsa siten . etUi keskieurooppalaisen
\\'ienil;iisklassismin edustamaan "uniyers:l;l lisuuteen" pyrittiin nimenomaan
kansallisuuden buna (S:lrjab 199-1 ,2 12).
Samalla t;\\':llla kuin 1800-lu\'ulb keskieurooppabisuus nimen iin unh-ersa,l l iksi, myös Sibelius-kilpailussa kansaim';i l isyys ol i ensisij:lisesti n imenomaan
kesk ieurooppabisulltta (t:ist:i enemll1;in etnisyytt;i ja "rotua" bsitteleviss;i
luvuissa) , T:\\'oitel1:1\'an :\I\'oisen musi ikkikuhtuurin kerrott iin sijaitse\'an "eteI;;ss:i" jolla tuskin tarkoitettiin Afri kba Heikinheimo totesi Helsil/gil/ SaI/omissa (24 11.95a), ett:i KuusistOn viulun :i:ini ei ole "redisty p irtin sein:ist:i,
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\·aan siinii on ete!:iiscmpi:i mehuja··. Saw/"'lIIllItII/ KOllsass{/ (2. 12.95a) lodeuiin
KUll:-islon munaneen \·anhan ennakkohlulon . jonk:1 Jll\lkaan Suomessa ei \·oi
··k;i!>' ·a3 k :lnsaindlisen 1:1:>011 \·iulu\·inuoosi;/. k osb se I ~ -] t'ddlyu:i:i dltUm:ilt;i eleUisemp:U Ill;laped :i··
Kuusistoss;.1 yhdistyi sopi\·alb 1:\\·;/11a !>lIorn:ll:li..,ullS ;:1 kan ..,airl\":ili:- y~'s .
5ell mssa ( 1;. 12.95) todeniin. dt:i "Silx·lillS-I·iuluki lp;lillJ 1·1I0rma 1995 oli 11islori:tllinen . Ensirmn:iben kerr.1I1 ,en \·oitti !>lIOIll:lbinen. 19-\·1I0 ti:!<; :'\urnrniSUlIt;trin Eskon n:iköinen ja :-'=iccolo Pag:tninin I:/\'oin SOiU:IV:1 K lIll.~l:-t o··
Kuusistolb o li :>t'k :i I~ri' uom :lb in('n ulko n:ikö dl;i :Lilok e<;kieuroopp:II:linen
soiIlOl:lilo. :\"umml:-lIut:lrin Esk o ei kuulu k\ikkdn ~:lIlbrill i simpit'n slIom:l bislIuden symbokidl.'n jo ukkoon. Y:llinn:ln osuminen juuri h;ineell :1& 11:1;1
pikemminkin Ku u ... iston sanb riuden ky seen:lbb ek!>i kui n tukee ki sityst:i
KlIUsislosta kan!> :I Ili ssankarina .l.~ KUll~i ston ~ lIolllabi s llll s 0 11 l\u1111l1isUUI :lrin
Esk on al"lllb m:i:iritehyn:i neg:ltiil"i.sl a . ..,tigmal i'ioilUa ( k 'i. Apu 1998) slIom;ll:Iihuolim :HI:1
Kuu s i~t o
pit :i :i m:i:iri tell:i
suo malaiseksi.
SUUlla.
'ni sl;i
i':lImmislluI:l rin l-~ k on ja :--'iccolo P:lg:lIlinin yhdi<;(YT11 i ~ss.::i toisiinsa KlIlISi!>IO!>S;1
o n myös l lhm:lkk llllll:l : \·:Iikkl slIoT11:lIaisllll!> onkin neg:l1ii\'bin m:i;irein merkilty bnsallis-ickntiteelli . sLLom:Ll:lincn mies pysty~ · !>iit:i h\lolil11al[;1 sanbritek oillin.
NlIl11mi!"uul arin Esko:/. 1':lganinia j:1 Kll\lsi~lOa kisind('\':i tl'ksli ei suinka:m
ollut aino:/. foss:t slloma l:lisuu:, \'iulist ien om in:lisllUlen;1 oli "'ligm;\l i ...oitu:1 ~ lIo
mabisllllll:l . Itse :lsiass:1 ne~al i i\ · isebi m;i:irilL' hy suomalaisuus oli kilpailua
kisinele\'i!>s:i l eksteiss;i \'iuli:,t ien ol11 inaislllllen:l pikem min k in s.;i:intÖ ku in
puikkelb. )' Iyö ntei!>d slloma la i,iksi ni mett ~·j;i piineit:i lö ytyi \·iulisteih :1 niubsIi , jos olknban. Kuushton uido t s/ lO ll/olo(s('l/o \·iuli'l ina aihelJtti\·at rnedi:lssa
;oP:1 i hmettely:i.
:\iiin loik~i l l:l g... ~nt'ill;1. "hkl'r\IU<ldl;1 ja oik~anl;l hdla op.:tuk"...lttJ on
1uolll nuori duli~ti. joka on niin h}"':i kuin ,uomalainen ilm:1Il iUlll:lbi~t:l
\·en.'n perintö:l \·oi 011:1. KUllSi' lO 0,,1:1 iltl11etelUv:in p,1Iion. soitwa
hcrk:i,ti ia mll~ika:IIi~,ti. Ilolllen \·tulun :Unen<i ei oh.' /"C\:ibty pinin
~einJ~tä. \':I:ln !>En:i on et<.'l:ii .....mpi,i Illdllll.l F.'1)()()11 kUilU \·ohi 11.ln:,t;1
k,ll,dcln:lan kindlc ,Opil';l;l lontti:!. , ilU KU1.l'i,1O lUO nilbt:i khoi,w
köyh:illc Suomdle kunni;!:I' (fIS 1111.9~:I.)
K a n salli ~en

ja u lkoJll:I:d ahen \·;ililk rakt'ntulI :lJllJllotta\'a k ui lll. Suoma-

l:Ii..,lIl1!> - pinin sein:ist:i re\·;ii ' IY \'iuiun :U n i j;t köyhyy.., - , a:1 rinn:l lleen erinomaisen L·te! :iisen m:IUslee n
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Anln Lcikola 11<)<) 1 ,~1 h·noo 'LI"m;lL! j,l..,n kin'llli~I ~1:I ""Ikll\ l'la - j,)lb blkki ,,,·,n mi<.'hi:i
- .....Ur.I;I\·'I'/I JlIhbpllh<.'I.'~., ,Inommc il"":l1mll~' koncnr.li'''JI"k.ln.-';lk" ~. a....:l,lIlLllJ<:
e~,kU\lk"":111mc klrj;,lli'UlllcnullC luo!llI'I.' 1ullnl()l'1.1 )(11ndl.:r~ln ~.l.ln,,,n<.'n 1).I.II·on. \.;ll"n
1di<.'k'Cl i<l \ ·;imii l.inn.tn korp"Olllrtl 1- -1cmm..,k:i ,"mb.tn yhl;; hl'l in Ilml~·mta nlTl W ~I·..,n
Dllr\'.I:I. "umnU'"lltmn E,ko,:I. Kiannon )(1·\~I·r.l!man JOO.....-pPI;! ui l.d1l0,...·n JUUI'I'
K;ikr"""',i. JOKien h~·Kl_mkm "Iu !1l1"l>nn"mlll': ok, "0 ~.1I1l.1.1 \·~·n;1 kUin II ....· oknm ....·-

!\ lyös ulkomaala iselle soittajalle n imettiin

sllo m ~llaisia pi i l1ei t~i

silloin, ku n

11;[ nen soittoa:lJl pidettiin huonona,
T:Hlsk:m N iko l aj Zn aidcr, 10, soitti Sibeliuksen konserton re ipp:I:lseen
pohjoism:liseen tyyliin , Kor(':Hl tj1Ön siloise('n soittoon \'('n~ntu n a siin:; oli
yhl:i j:1 10ist,1 pient~i r050;\, 0e ei\':;t ku it('n k:l:Hl h:lit:mne('t niin kuin pieni
ylcin<.'tl j;;yhyys, " :Iikk:l fllt'nt:!l i tet'l1i on T:Hlsk:l~sa tunnetusti :liv:Hl
toin<.'tl kuin U:i!!:; Inöl keröickn ko! i nl<l:I~s:1. t~is:i [po, I ~iss~iI
poi kk<::ust;!p: l \lkse~s:1 Ztl;lidel'i:1 olisi h)'\'in \-oitlu! luul\:1 suom:d:l;s('ksi.
( HS 28,1195:1.)
N~i i n

kielteisest i

Ill~;;i r i tellyn

SlloJ11:llaislluden \'uoksi on ymlll;i rrett;;v;;;i. ett;;

suomala inen ruok:l ei k elpaa n:llnitt:l\'aksi miss;[ tah;l!)s:1, 7i lr/1II SOI/omissa

( 24 J2,95b) kerrottiin Kuusiston syöneen toimitta jan bnssa ravilllobssa o llessaan \,\! iener',alssi-nil11ist;; annosta, r:l\'into!an eri koisuutta , joka oli "[nlime;i
m yöten kuin viulu \'iib rille keittiöss;; s;;n'ilrmy"' Toinen ruoka, jOt:l Kuusiston
med iass;! m ~lin i tt i in h:inesU tehtyjen haastattelujen ;l i kana syöneen on pizza
(SIIOII/el/ Crhe[ll/lebl[ 21 12 ,95), :-- l l1ita K uusiston m:linitsemi:l ruobl:t leja O\':1t
:iid in

kotona Sipoossa p:list:una

jokajouJllinen kinkku

j:l

Ah vena n maalta

Sibel ius-ki l pailun johdost:l onn iudul1:l h:i nel!e Eihetel1y iso m ust:l limppu (TS

24_1 2.95b), Kiintoisaa o n , ell:i ruoat j:lb antu \-at suomal:lisiin perin nerllokiin ja
kesk iellrooppalaisi in rllok iin sen m ukaan, syöcU:inkö n iit:i
k isessa

tilassa _ Kuusisto

syö

\x -ien i n

le i kett:i

ykS i tyist'Ss~i

ni m e!tii;in

\':Ii jul-

mu istutl;I\'aa

\'(lienen';llssia j:1 1t:lliasta kotoisin ole\':1 pi7.Z:I:1 ra\'into!aSS:l . toimittajan kanssa
haast:welu ja tehtiiessii, kun t~l~lS kinkku ja AIl\'e n:l11lll~l:dainen IllUSt:l l imppu
kuu luvat yksityisesti n:llllitt:t\'iin ruokal:ljeihin (152-1. [2.95b) ,
SuoImbisten kansail1\':ilislymist:i ei n:ihty Sibelius-ki[p:liluss:l pelbst:Ein
t:lvoinelemisen :lr.,-ois(::na :Isbna, 1I!Nlssa (28, 12,95b) pebniin SllOIlubisen kulttuuri-identiteetin ole\an kribiss:i. JUlussa kenoniin te!edsiom:l inoksesu , jossa
amerikkalaiseksi joulupukiksi pukeutunUl rUOlsabinen p:ikiekkovalmemaj:1
tipallt:la sa\'llpiipust:1 suomal:tiseen kioskiin_ ;\binost:1 on ldnen mielest:i:in
,·aikea n:ihd:i muuna kuin pu!oambena pois ~uomalaise,~I:1 perinIeesti.
Suomi ku, 'indee :hlunn~:1 p:lljon puhuttuun monikulttuurisuuteen,
mutta se astuu kull1uurilyhjiöön, Kuink:1 moni !:tpsi en:U tiet:i:;
jOl!lupukill :ISU\',ln kor\':ltUllturill:! kun :liklI i~etkill ku\'il1elel':11 lahjojen
luk":1ll Brysselisl:i)
-'kid:m yhleinen \-ankb minulIIellllll,,· on di~liim:i!l:i k:1l0:1l11a"sa . 1- -]
Kultlumin tulel' aisuu~ tulee olelllaan pitk:i:in juuri t:;Ii; S:lllla:l risliriitaa:
l:lsap:iiSI\"Illllle, sulaudulllme , i:1 toi·"lal l:l etsimme omaa erikois1:I:lIUamme 11:Iikai!emme aika:! jolloin tie~illlme keli; olimme, ([bid. J

illoniklllnuurisUlldelt:l kielkUEin t:iss:i sen ta\-:tnom:ti.sin - \ 'aikk:tkin monesti kyseenabistettu - merkitys eli se, ett:; eri kulttuurit voish-at ol la olemass:1
yllt:ia ikaisesli samassa yllleiskunnassa ilman sam;ISlumi.s\-aalimuksia suhleess:l
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toisiinS:l. "Suom:ll:tisuudcn k:tns:lim':ilislyminen, SUI:l lllUmill\:.'n kolni suurta
yhtcn:iisklllllullri:t" merkilSt;'e kirjoill:tjan mieleSI:i kuluulIrityhjiön syntYlllist:i.
Kirjoillaj:t h:tikailee "yhteisen "anbn minmltelllme- per.i~in, jOla hiin kisiudee
tosiasi;lna lInoht;len sen yh ten:iisl:imispolitiibn. jonka seurauSI;t ilmiösl:i puhuminen on: kansallisen yhten:iisyyden konstnlktii"islluden j:l fiktii\"isyyden. Aib
jakaantuu yhten:iiskuluuuriseen Stlomal:t iseen menneisyyteen ja sen h:ivi:imist;i
st.'uraa'·aan ristiriitaiseen til:lnteeseen. \ 'hten:iisklllllllurisen kan5:lllisen identitet;.'tin - jonb ole1llaSS:lolo on kiist:tn:lbinen asia - h:i,'E[minen on uhb, jolle
monikulttuurisull$ ei ole ratk:tl-;u. Yhlen:iiskulttullrin pil:iisi ,':t1lil:l k:lIl5:lIl sis,;i lb, ei bnsojen dlilb.
Kesku sta n p:i:i-:i:inenbnn:ltt:lja SIIOII/C'IIIII{/{/SS{/ (2.12.95d) Sibelius-killxlilun
n:illliin sis:ilt:ineen JOP:I 1llahdollisuuden IXlkobisten j:1 eriktisten kulnuurien
koht:l:lmiseen si.<ilt)'\"kn ongelmien r:llkomiseen SuolHess:l.
jiiin its.:-ks.:ni mi!:nim:i:in, mit:! \'oino todell:lkin m<:"rkit~e Suomelle,
!lliten p:llion se Ii~:i:i m:I:lilm:llb Suomi-tidouHa, Se tuo mdlle :Ii\':m
toi ..... nbist:1 s:iihkcu:i kuin uutinen Saudi Ar.abias:':l pkk .....tyst:i
S;l ir.lan hoitai:lsta,
Tl'Iel'isioss:l I'oid:l:m i:ndl:I:1 loputtomiin p:lkol:ti~ist:l j:1 ~lLI':iil!>"'I';Li
suudesta ilm:ui etU :l:.i:u ja ;L:.cnk>et mUUttlL":U. jo:. $uom:Lbbb d bink:l:m
ko:.kc\:i Sibdius-kilp:lilul1 kah:linel1 k:tnsairll':ilisyy',
I.oppukilpailu:...:r ~isol':1I rinllakkain "lIom:rl:tincn. g..-orgial:iincn.
jap:mibincn. "-Iebkof<::rl:tincn. puol:llaincn ja l;lnskal:tino::n! .\linU;i irk..-lIi.
Ainakin n:li ~~:i m;liS:;:1 1\lI1n..-I:I;rn SilJ.eliu:. ja Sib.diuks..-n musiikki. siis
myös SibdiukS<:"l1 kotinl;i;i! (Suolllellmaa 2, 12 .95<1.)
Kirjoillaj:t tarjo:l:l Sibelius-kilpailujen '"bnsaim'iilisyytt:i'" a\"llksi niihin \':Iikeuksiin. joit:1 kullluurien koll1;I:L1ni.seen suoma1:riseS$3 klllnuuriSS3 :;is:llly)".
Sjbelius-kilpailus~:r eri kans:lllisuuksien edusI:rjat kokoo[)(ul'at kilpailema~ln
muutam;rksi \'iikoksi Suomeen. jonk:1 j:i lkeen monien kans:lllisuuksien edust:t jist:1 kooslt!l'a joukko. jolla on tiirke:i t..-ht:i\"ii Sibeliuksen j:r hiinen l11usiikkins:t
ja kotimaansa tunnetuksi tekemisessä. j:illeen haj:ramuu. Kuk;l:l n 1IIkomaa1:riSiSt:1 kilp:lilijoist:t ei j:i:i Suomeen pakobistl:'ll ja muiden maah:lnmullttajien
1:I\'oin suomalaisten SU\':l itse\':linlLlden koettelijoiksi 1!. .\ 11Iutamien p:ii\'ien
koht:tarninen tap~lhtull tarkasti rn:i:iritellyilb 1:1\'oill:l sellaisen kilpaillljärjestelrn:in puitteissa, joka m:rhdollisl:ra :r\'oirnen kilp:rilullisen :Isenteen. I-\ilpailijat
eidt jllurik:Lan joudu itse neu\'oHelel11a:1n keskin:iisi:i suhteitaan eikä suhdetlaan slloma!:riseen kullllluriin. :.ilEi tuomaristo. ylebö ja medi:\ teke\'iil sen hei d:in puolestaan, Sibelius-ki lpailun k:ltl s:lindlis~'Ys merkitsee yksilöiden j;1 kans:lkuruien kampp:lilua p:likasla :turingossa: ~s:iihkttn-. kans:lkuntien osa:lI11isen ja taitojen esittely:i muille , Kansaim';ilisyyden sisiillöksi ylU Ole\';lssa t..-ks-

I!

\'Utxl!:n 19l::IO kilpailun ,·oill.li,1 \·iklor,.1 .\lull"'.1 10,111 lo,kk"" 1985 :-'UOIlK!ll bUIl;t
:\"~'un"'loI,il'lloI J Yhd)"\~lhoihlll
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(iss:[ m;i;iriu~'r Suomen os:tha Sibeliukseen j:1 Idnen musiikkiinsa liiu}"';i n
S,tomi-tie(ouclen jakamlm:n muille kansoille,
Kansaill\ ';ilisy~'s mahdol listaa ilon omasta paremmuude:>ta S,thkesS:l llltlihin:
SII O llle/III/{/{/1I (2. 12, 95d) jlllllS:>;I todetaan ylti k:i.'itellyn k:11 kdm:1l1 j:llkeen, el1;i
"aiheellista olisi kiiholttl:1 [urheilu n lis;iksil m yös kulttuurista silloin kun suom:l biset O\'al siin;i bjb5;1 yli\'oim:lisen h~'\'i:i" (ibid,), K:ub:l im'iilisyys koruslaa t:iss;[ jUIlISS:1 hier.lrkkisi:l croj:1 k:lllsojcn \';ililb, Hlli[ t:n':l lb ymm;irrelly k;u15;lindlisyys laitaa k irjoill:l jan olt'lUk'öla huolim:III:1 o lI:! pi kemminkin su \';titsevai:>lIuden este kuin sen L-'di:-t:ij:i,
Stlom:llaisuuden suhdell :1 muihin kullluureihin luonndnii Sibelitls-kilp:liluss:t
t;'i-t:lP:I:ull isen bsile", ZY).:ll1l1nt Bautlunin ( 1996, 60-6 1) mukaan modernina
aik:tn:l
le1l:ill1 i~!l1:I :lil m:111 r.l j;t-aluedk ilme"tyy muukllai,i:1. jOlkl kiehiiytY\';it
tihtem:istä {\';tikka I 'oid:t:tnkin tiety"ti eliiteWi 10i\'o:1. dlii kyll:i he lopulta
kuitenkin bhledll, [- -[ Ei ole 0lemass..1 "elkdl,t <i:inlöj:; siil;i, kuinka
llluuk:lbinen luli,i kohd:tu. K;II1~s..'lk:tymin.:n ll1uukabi,ten k;tnS5;1 on
;Iina ep:i"uhlai,la: "'" kielii muukalaisen ll1;i;lriudettl;;IIÖm;m ;1$<:l1l:l n
;lil1':ll!t;111l;1,I;t ~:t;inlol.:n ~'hl~en"opimalloll1ulld.:~t;t ,
Par:bl:l on 1':i!1I.1.t kokonaan tap;I;1l11:1~1 ;1 l1luukal;lisi:1. Kun liimii ei
o nnblu, kun joulllU p:tko:.lakin :1~lUm;l:tn hd,l:in a,utlam;I;II1S;1 j:1
j:lkam;tans:l ti!:J:tn, lob.:k:.i p:lr:1S r:ukai,u on t;tp:t;ll1lin~n joka ei
oike:lsla:m ole tap:t:ttninen - l:tp:I:Il11inen, job nliyll;i:i joltakin muult;1 i:1
jOla voisi OI:tt1in Bub<:rin I<:tmU binat;lk"eni) kUhU:t 'd'lapaamiseksi'
(\ 'ergegl/llllg .:rolukx:k~i t:lp:I;llniSCSla. 13i'W~IIII11!,U
Ei-Iap:lalllb~n 1;l ilO kOOSlllU .:nnen kaikk.::t iouko"l;t lekniikoil:I,
joiden :l\"ulb min:ln ja lo i"",n \';ili".:-n "uhk-..:-n 1.'t.·lli'yys \'oicb:tn purk;I;I,
Sen yldnen ~.:ur.tU' on muuk:l bben mor:t:tliwn obwktiuden j;1
s\lbjekthlden klell.ttllUlt.·n, 1;li p ikemminkin ,d b blell ti1:lllteiden
\';ihl;imincn. 100k:t '.IIli,iI.tI lllltttkabiselle S\lOla\';11) m o r;lali'I;1 m.:rkil\"Slii.
(l bicJ.)

KOHTAAMISIA SI BELIUKSEN KANSSA
Sibeliuk sen :tselll:l :;uon1abi'en 1;lidemusiikkikultlllU rin kent:ilb on \':l11kk:l :
-Kuten l unneU ua yksikEin loinen suom abinell 1:lileili ja ei ole kohonnul
v:lstaa\'anbiseksi IXIII'ol':ln ih:tilun kohteeksi, job ei ole en:i:i \-ain taiteellisen
1':I;ln ylip:i:insli k:inS:lllben mene:>tyksen miuapuu ja ~YIllIXlIi" ( H einiö 1995. 59:
k5, myös Jokinen 1998. 18+-185: T:trHti 1998, 1-3), Sibelius on jo dinp:ih'isl ;Ein
Uhtien ollttl lllerkiU:i\':i hahmo bnsallisen identiteetin konstrtloimises5;1. Sibeliuksen merkityksest:i tlluistutl:trninen on suom:llaises:>:l musiikintutkimukse5s:1
jo ennen Erik Ta\\':lsl:-:tjernan lutk imusu syntynyt 1':1111':1 p,,-·rinne (ks. H uttunen
1997), Sibelius-tutkimuksen I:irkeyden puolusl:tminen on yld edelleen moni l le
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suom:llaisilll: musiikinllltk ijoille itsest:i:i nseh":i to si:l:-b ( hs, esim. MurlOIll:iki
I 999). ] 'i

\ ':Iikk:l aj:l1Ieh"immekin Sibdiuk sen :lIyo:-l uk"en olevan edd Ei kU \':llun blt:linen, )dnen ;1,elll:lnS:1 t'i :-uom:d:li"ess:l musiikk iel:i m:iss;i p ysy t;ilbi:.l:Il:1
ilm:II1, ett:i SllOl11al:tisille j:lIkuya"t i. yh:i u udel ken ja u udelleen kerro taan . m iten
I:irk!..':i Sibeliu ksen :Isema SllOIll:tI :t1Sllllden symbo lin:! o n. Sibdius-\'iu lukilpailu
o n eds l:i llai nen kmsalli"en idl:nl iteel in keoomi ...ell (b. Bhabh:l 19(0) p:likb.
Sibeliu ksen nl\:.' rkil~· bl: n !~lkl: ntumi:- t:1 0 \'al 1t1tkinet'l Phili p Donlll:'I" i:l Juh:l ni
Simib :l ll ikkdi.-..s:I:ln Je:lll Sibeliu,> - teollislulllisajall musi ikki m urroksen idolih:l l1mo ( 11)82). Donnerin j:1 Simibn m ielest:i Sibel iubt'.'>I:1. "'1:[:"I:i m ytolo gi:-t'sl:l
ido lisl:! olisi ko rk e:1 aik:! :ISt'tI:I:1 er:ii t:i penl"t:l \':!:! 1:!:II U:l ok\'i:1 k ysym yk si:i:
.\ Iilb 1:1\':111:1 Sibel ius-idoli IUOl iin, :11\";111 ko n kreeui "e:.ti~ .\ Iilen klolin 0111in;l isll udet O\ ':!l kehill YIk't'I k :llllla ai ko jen' Ja mink ibisia 0 \:1\ S i bdiu~ - kult i l1 IUOreimmat ihnenenlbmllodot?" Pnin t:iss:i IUql"s:1 \'aSI:la m:I;1Il niiih in k ysymyksiin :'ibeli us-killXlil l l11 k Ol1 lek stb "a

Sibelius kutsuu viulistej a
Sibelius-kilp:!il uUIl osallistuneiden \"IlIlislien suhde ~ibdiLl k~ee n r:ikennet tiin
Illl:diassa kiinte:i ksi jo el)l1en k u in kilpailu o li ehti nyt edes ;l 1k:I;I: TIII"/III
StIl /O Ill ;SS{/ ( 11. 11,95a) iltlll:styneell kilpailun al un l:ihestymisest:i l iedoll:l\':m
\'inkkijulull o tsikosS:l kerro tt iin. ~ u ; i "Sibelius kutsuu \'iu listej:I" kilpailuun, I [eli
kilp;i il ull ;Ilo itt:m\;"en :lIyont:Hi1:tisuuden p:dtYlly:i \'i u listil t:ipash ';1\ k UI" llll
esitl:ineen s:i\'(:'II#in: ":-';e!p k ymmen t:i nUOrl:1 \';rt uoosilup aust:1 poisl uu il ois~st i
rllp;ltellen kO nse l1ti~:I)i.:-;I;1. K:iyt:i\':ilLi ht'it:i \uijoll:la kino-en i"keu r Sibelius,
Sibeliu ksen k:l$\'ol 0\":1\ tuima!. miltei:mbr::1I - nath'an n:iköinen mies."' 16 (/-/5

19, 11.95a .l Kilp;li l ij:11 j;1 ,')ibl'lill'i kOI1I:I " i\';1I \oht'ns:1 ll~easl i kilp:lilll n k uluessa.

I~
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" ihclill~·kilp;lilu!l k"n".' ';1111;1;11\ "ik';ln j"rj""lcnim 101l1cn k:on'.I1Lw:ilincn 'ibcliuk"",n
nnrJril1c ~ynl\'Il\' 1;llx,lllum." ',I>cliu,·k(m/>:rc", 1k, "",m },,,IIIIIIIII StIlU"11lI1 .'10. 11 ,)'ih,
,'ITn uut"cn Ix,h",h;1 11LHU],' lI'.... '~'1 lehti"", 1~.]].')'i: A:f".~<1l1(>11 .\lII-'lIkld -11,'))1,
KOI1f(I"C" il1 :L\",i )flo l"n,llLll \'1\<'[1"1011 rdllori H,'lo Ih"nllU'li b. j,'n"" i-..o;ildin i"i K;1I1e
K'IIlI,lkm kCrnJIUil1 Po.'ko'l:m"'''':ll "beliuk...:n h,'ncn l<"JlIdum""m '· ...-dcn '·'WJ:UI "."ik~nl;lcl1:i
,"uonn" 1&11 111\ 2'>.11. 9'>111. ",l>clill,·kollf(r"C",;I oh'.n 1,1fl<.'~I"m.,,,,, ,·,,,klllU,,·,,h:,, .....1
LIl~"IlHlliOl
Ild'nlf(nl Yllol",IO, ",Ix"hll,·,\k,u(·ml,' j;l ':-;llomcn \I\I'1Lkkil'~'ln'll i ncn ~l'llr:t'·
lKI(I,,-<III(!1l Ilm'liN'; - II <) <;,. \·"ikk" u ....:'''., lchd"<lliedlll~'Il,,n k011/>:r~".'''I,'. 11Ikijmllc ~.,
kll'lenk".,n kermllll. m,I,1 k01l1.>; ....''''',II.,[I1''n ",I:>t.·hll,·tutk'll111k"",n m~'rk'l1jn'yde'tj h'noi
111•.'<11""" 1kl'lIlfl'n yliophlon 11l1L"ikk1t".l~...:n pro!c'''1r; 1:":1"0 T"r:"II: · ~ibdill' i<",,,,iucl' .UI
fLLn.lo:~" ~' ,,>nl l:ondcl~ L1llt,ikwmbol nUnlmcr ~'ll . F.nlif(l profc''''T l;'I"tJ T(lm.,-li :ir 'ibdill' kbg
loka UU ....·".L1l1 fi>r m\l"k~·"[ll'ncr ..om H.....·1I1olen. tI~·1 "r &:n 'lorJ llpP""hunmg",n knng
",1x.'hll,·konfen:n"",·n eu he,·" 1''' ()eh lW:l dokIOl',,,·handlonf(:lr :ir 1':1 kOl1lm:mde ,. (II'"
8.121')1)<;,1 l\u~,I:L11 cllll ..d i"":I h'l1olll'l. ILllhi'ihchl" 011 I.,rke:; IUlkinwk,.. n kohd~'
t-.:ilp:lilll ~, kilp,tili~'id .. n lllllL'll1lU"l",n 'ih.:ILlIk .......:n lunt'n om:'."" kOlLl1l;",,<;"L1l oli I'''n;'"
kirjuituk,....n lhuc"IYC"l 'ict:i nIIn ~IU"I, Cllj "ulo'o.lLl 0:1'·,11 ehkL 'ld.. (",nn~"'1 lulku.1
<t\..:h:L):i!l1e'l.onl1 lllinu." m,lIe, ,Ulk.LT1:L k,"H'I:L lo"dla 1.",,11,1 '.\ fc,I,mn Oh,' on kmk"':L j:l
l:okar:ILH' \''''I1l, ,~k'''',1L kdlim'I1\·!. mllll,1 h,in.. n p.t:ln<i Iludcnkiilll'"'''' pnrr.. on 'lI1..:nk;n
'lI~n ,,1:""1 ~mka ,,·,·,oIh ....·l .'1.ulehl,mr.p"
1... ,,·;u IcIIl1Jn~ koko lItkoo"kö,m. ''''

j:1 heic!:in sl1h tt'ens:l s:iilyi !:i lwben:i :lin:1 tapahtuman lo ppuun s;t:l kka Pt'k b
K uusi~(or1 onnindun yllleyde:-<i 5{/1/{f-!ehdt;.':-:-ii <6, 11.9;) kerronii" otsi koI!;!
"Siblx:n hip:r i~u" \·:trlrstetu:-s:I j\llus-,,;1. eltä -suurrnlesl en \';rikutus luntuu s~ ....;isti
heid:in kuollu;r:rnkin. On kuin heictin ko:-ketukx-n"':1 ohjaisi \'ieb kuoleman
rajan t:rk:r:r.·· S:rnk:!rih:!hmoil!:t on IY~"pillbt' '''li ..,ell:li.,i:! omin:lislluk~i:t. joll:1
Ia\'al lisi lla ihrn i<:ilb ei ok, . EI~b I:i rkt':immi st:[ jo kuolleiden sanka rien ominaisuuksista on se. dt:[ lw j:Eh ':it mtlit:l ihmi..,i i[ \'oi makk:I:l1nmin cbm:i:in ja
\'aikut1:lm:l:rn Ilrle\'ien ..,ukupoh·ien el:imiiiin. Siheliw,ki n oli I:isnii omass:r
hiln koh[:I..,i t;IIXlhturn:I:ln o"',llli..,tll\':L1 \'ilLIL~li[ kutsumall:L
koskeH:rl11a lb ja ohjaamall:r hcitii. l Phi lip Donner ja .Iuh:rni Simi!:[ ( 1982. 43) 0\':1\ todenneet Sibt"liukst"sta. el1;i
"Iilo iclolin m:ranp:i:illisen \·:Idluk ..,en aikana kultti s:ri 111uOloja. joil a nyt \'oicb:rn
kilpa illl ~"':I :ln :

hydlb syyWi pit;U absurck'in:\. .Jo s;i\'eltij:in kosketus ta i pelkU t:1P:l:1I11inen
IlIntui riiHild1t:[ peruslee1t:1 kohteen \'alta\';!;!n :L1i'Ormou<:uun." T:ill:li:'la a1"\"Onnousua tarjottiin Sibdiu,>-kilp:l iluun oS:l llislu\'ilh:: \'iulisleil1e. kun il')l.· Sibel ius
kUlsui heit:i o..,a llistu111:l:m kilp;liluun. f-i:osb kohu:llllinen Sibel iuk'>t.'n bnss:1
merkitst'e jo :>in:insli :11"\'onnOU'>U:l, l:rp:l:l rnbet oll\':rl slEinneltyj:i: Sibdi us kulsui. koske!!i ja ohj;rsi eri kilp:rilijoita ~ri I:r\'oin, Sulrd~ Sibdi llkset:.'n r:lk~nsi eroja ki l pailuul1 oS:lllisl u\"i ~n \'iulistien dlilk.
Kilpai lun aik:rna lehdislös:-:l julk:lislUiss:l kU\'is"a Sibelius \"iiht yi ja nJyniiytyi slloma1:ri,>len mies\'iuli"tien k:rn""":I. \"ii<:s:i \·:lloklWj..,<::1. joissa Silxliu:- oli p:rtsa:rn (:Ii rn:laLl lIk.*"n rmJ(xlo..,~.1 rllllk;U1:1. h:inen k:rn..,..,aan kU\':ISS:1 oli yI1l:[ poikkeust:1 lukllllnon:tIll:l1t:1 Pekk:1 !-\lIthi ...to (Jisafll/('II SaIlOIl/{//
. 11.9;:1: Kailll/IIII

r

St,IlOI//(/( r.l1.95:r: Liillsi-5(J1"(j 28.11.9;b: Af jO.l1.95b: AI 2,1 2.9;b: SaIOlI
Seudllll 5(1110111(/1 1.12.9"5b: 1\('5/.:1-[ '1151111(/(1 9. 12.9;:1: T5 24. 12.9"5b). Ku usisto esi-

1eltiin en~iml1liii"en kerran Sibeliuksen kanss:r ";:\111:1"''':1 kll\";l.s.~a loppukilpailun
ensimmiiben:i piiidnii (1-.11.9')) i1rl1esl~'nej..,s;t lehdi"";;\. Fin:r:lliin p:Usseiden
\'iulbtien l1imet oli\':lt "eh'inneet edeJlben:i p:iidn:i. jolloin saatiin tieliEi myös

se. en:i Kllll.,i ...to oli ;Iino:l '>llomabinen loppukilp:liluun p:i:j..,sYI kilp:lil ija.
\":iiclen kll\lI:.·n lis:ik.-.i :,ibelilh e..,iintyi IItalehdessii (16.11.9;) ennen kilp:lilun
alku:l jll l bi..,tlh";:l kl1\'a"s:1 dllli~li Jukb .\ lerj:l..,t'n k:tnssa . job kertoi kll\'an

ilm;II .....·\:1I p;ll,on omi'-l .• pn_" h~'nk'''''''I'' \·,,;n,,'_I.1 p n~·fnkk.la'l;1 0111;lrx-r;II,\"\"(k,(j \luu;1
n" ,tl1"",I",-"" 0\.11 _vnn'11.1Il~""1 \;t.II":1Il k.l'>lllk..,n ,,,,,,,,n ... "·c!t.I~in luonr~""_I.1
Ter.i'.n 1""\'1"1 <lhni~'n ,.,11".1 h~·r.iU.I\·"1 "in.l Illlcllku\ .111 .lI1k"r.I_U. \·;1.111\."1.' Ihnu.....
I\cn
lunr~..., ,lhch\lk.....'11. ullohra.1 1".111 ~.1Il1.in \.lIkmc!m.lI1. ~llb ""cll:'pn k,rI.;", k.lI-..: ~I
_nl;unclhncn 1111111 h;1I\·"nl.i\,ll _cn tu,,~,,! luok,o",1 \tUIU kun '>ihd,u __ '''_,1 kll1l1l,l.,LUn
y"l"kll\,';U1, on a_", loi_1!1 \1I1.,n \I""n uk'nk;r;tn _,I"mu kuulla kI·s~11,h·,in: \hb, ~lb"liu~
on ;<in" niin ,rnbr;11l n"köinc'n' Onko lun h\TII1 ',1;'"' "ille',]"' Todelli'uudc":1 Sibclillksc~_"
.,i ole !Hu,I'''l :lI1k"r:<;l 1." ',",lll''''_!;! . ..;dbi_cr onlin,II_Ulldel OY ;lI "iy;rn \ICI';"I;1 h:;n~'n
IlUnll.,cllecn. ilmk.l 1Jrk.,,,npi.1 p"n."l.! 0\ :11 1.1I1l1ntn w<J;"l1clli_~T_ 1" 1.lhdikkllll_ l11UU,1
Il1m"I.1 kohl.t'II1.'" ([....·'a_ t<)';';. 11,
'Ibchu.., oli nlC.""<lia";1 'J1'1I1 dm_" klloknl;I"'I",rn huohm,m.1 ~Ibcliu'" ml"" kuh;rJ" (SuJuu
'it'"dnl/ 'iwwU/(I/'; 12')". ~Ibch." kUl_UU ,iull_I"I.I··
I!.II ')';01. ~Ibchuk>co luoo;1
nwo, Ilcr;,ih"n .\1110].1'>'.1. k.IHlln ··y",;u]b·· .."1)0,"]11"'11111"-,,,_._,, 11') !I.]!.')'h) ~, h"ncn

_.111"1:11'"

]-

·">l".

en

_ynlym"I);lIIl.1.1I1 \ u:,!ellIlTl

le_1I11 A·t'.</.ti·( IISIIII(/{/

').12 ')~.,'
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yll1t'ydess:i Ole\':lssa jUlussa \'almislaUltlmisest:l:ln Sibelius-k ilpailuun , Jutussa
kll\':lihiin Merjasen myönteist:i :I:;ennoi\llmista :llk:!\':I:1Il kilp:liluu n: b;inen kerrOlliin luoll:l\':ln itseens:i. naunivan kilpailemi:,e:>ta. OI11:1:I\'an loist:1\':H kilp:lilu hennot ja ajanele\'an hymyillen pian alk:l\'aa kilp:l ilu:L ,\ Ierj:lsel b oli jo ennesI:dn suhde Sibdiukseen. silti jutun muk:!an h:inen opellajanaan SibeliusAkatemiassa on Jaakko Ih'es. "Sibeliuk:>en sukula ismies aknt:\':lss:1 poh'ess:l".

Retki Ainolaan
V:l ikka \':i!i- j:l loppueriist:i pudonneet \'iulistit ei\':il piUsseet SOill:lIl1:1:m
Sibeliuksen \'iulukonsertlO:L kilpailun t;irkeilll:i teo:.-!:L he p:i:isidt kuitenkin
\'ier.lilerna:LIl Sibeliuksen koton:1 Ain01:l55:1_ Jatkost:1 pudonnC"iden kilpailijoiden
111:1tkaa Ainolaan luonnt'lldiniin lehdi:.-töss;i "pyhiin\'aelluksck:-i" (lIS 24,ll ,95c)
j:\ "clrama:\U iseksi kokemukseksi"' U:('ski- L'//s/maa 24. 11 .95a),

lIelsil/gil/ SaI/omissa (24. l 1.95cl Ainol:tn retkest:i kel10\':m jUlun otsikkona
oli "Pudonneet tekh':il ]}yhi im':u:,lI ukst' l1 Ainol:lan" . JUltU :\ l kaa retke:i ech::It:ineell ill:1I1 kl1\':.1l1ksell:t,
"110.:- juolth-:lt meilk iot:lin tyypilli'l;l :,llom:ll:li"l:1 juo,ml:l, Siin;i oli must,I,1
nL-<;tett:i ia ''OSIJ, Ims/) .:'
H,Hlskal:ti~\"iuli"ti Eric Ulc routs hieroo ohimoi t:l,m, ;:1 muut k iirdl1 i\':it
:1 UII:llllaan: Kbosk(!II~OIlIl'{IlI;'
-:-;iin. :.-;1 :; juuri- , \'iulisti huob:t mieut'li:i:l11ä.
On ensim1l1i\inen piih';i Sibdius-\'iulukilp:t illljen ;t1kuerkn i:lIkt'en. i;1 23
nuorella \'iulistilla on ollut \' :IP:lll~ iuocb 'almi;lkkiko;-"u:l murllt.."e~--cnS:t:
tUOI11:II;sto ei p:Ustiill~1 heit:; ölieriin,
i\'iinp:; O~:l nuori"!:t \'ier:lili Sibclills-Ak:llemi;1!1 pikkuioulllbild,~;l ja
1lI1U:.-llIi ek~)ouisiin pohioi,iin riiut'ihin. L'""imm:l\ k:lhde:.t:lkymmeneslii
\":ilieriin 'eh'inntoc:.t;i "en ,iiaan p:linui\':1\ nope:hli :1';untoihin~:1 ia
j;ukoi\';u !t:u';oiuelu:1.
Seur.l:l\'an:1 a:lI11\1na kiri:l\';1 seur.lkunta pun:tpo:.ki'i:\ i:1 h:lrm:1ak:lwoisia nuori:1 \:iyttii:i bu~sin, On :Iik" l:ihtd pyl1ii1w;lellu~I1l:I\k:tl1e )ean
Sibeliuksen kotiin Ainolaan.

Ainol:tn retke;i ol i pohjusleltu \'arsinkin jatkosta pudonneiden kilp:lilijoiden
OS:I!t:1 juorn:llb Sllorn:l l:lisl:t ,'iin:l:l suolll:ll:tisilte tyrpillisek:.i m:linitulla humabhakuiselb tyyli!!:i p:Eitt'llen h:11'1naiSla k:\s\'oi<;la. Sibel ius-kilpailun \':ilier;ist:i
pudonneet \'iulistit p:i:isl\':[1 Sibeli us-:\k:!temi:11l pikkujoulubileisi in "tuluStumaan eksoon isiin pohjoisiin riitleihin - . joiden :linoan:1 mainittuna sisältö!):i oli
mahdol lisimman suomal:1isen alkoholijuom an. s;l lmi:tkilb ryyditel}'ll koskenkorvan maiSlelu, Suom:llaisel opasti\'al ulkotn:l:llaisia ,"ierail aan SllOtll:l biseen
juom:lkultluu rii n niin perusteellisesti, t:tI;i seura:l\':l11:l a:II11UIl:l A inolaan viulistej:1 kyydilse\'ässii bussissa islLti kirja\';1;1 \':iI,e;i. jOk;1 jakautui kahteen ryhmään:
]}\I!uposkisiin j:1 h:l rm:t:1k:!S\'oisiin m:nkabisiin. \ ·:Iikk:t Koskenkorva sa:1ki n
ran skabisl'iu liSlin lausuman;1 Sltomabisittain oudon :Ön ne:1Slt ll . niin iuhliss:l
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n:llItillll alkoholi on kuitenkin tehnyt kilpailun jatkost:1 pllclonne issa vi ul isteissa aitosuom:llaisen teht:i";ins;i. Jopa l{ansL1Sl:l - tuosta suomalaisille eurooppalaisl:l sidstynyt1;i alkohol ikullluuria e dll Sta":I.~t:1 maasta - kotoisin ole\':1 viu listi jo utuu salm iakkikoskenkOIyan j:il li ll ~i llierom;lan kipeytyneit;i o llimoitaan.
Suomalaisuus ja alko holi O\-at jo pitk:iiin l iinyneet toisi insa monin tavo in.
S;llll Apo ( 1998, 86 ja 11+11 6) on kUI-aillul. miten bns:l lliwaltion muodostamiseen liinyneo:seen I-:ieslön keh in;im iseen tai "sil'ist;imiseen" sisiiltyi alkoholista eroon hankki ulUminen, Suomala isten ylip;i;it;i:in ja \'~Irs inkin alempien
vhteiskul1ulu o kk ien psent en ajatelt ii n o le":1I1 puutteellisia ja keskentekoisi:l
ihmisEi. jotb tall'i tsel ':1( k ehiu:imist:i j:1 kurinpitoa itsens:i ulkopuolelt:1 b sin,
1900-lu"lilb usko erit~ ' i seen "slIonul:i iseen , 'iinap:i;ih;in " 1ll1lUllUi itseLlsismiksi:
"om:1 et nos tai ainakin suuri osa siit:i lll:i:irite!tiin I 'illiksi ja palOlogiseksi suhteessa alkoholiin, naut inloai neeset:'n . jota lllaaSS~I!l1me o li byteuy yli 2000 "lIOt ta"

Apo n:ikee s u omal:li s~n alkoholinbytön bsitteellist:imisen ta,'an os:ma

sllomal:tisuuden st igm :Il i.~o i mista . joka perustuu i:innineiseo:n suhteeseen valtaa
bytt:i\-'~in eliit in ja bnsan t;1i tyypillisten sllolllal:tisten dliIEi. Obie!.)

Suomalaisuuden ja :l l koholin :\l1iku!:l:ltio stigmatboi s\l omab isten lis:iksi
myös Sibeli us-k ilpai lun I ' :ilier:isl~i plIdonnee\ ul komaalai:wiulistit, Vieraan l':lraisuudellaan suomal :l ist:'l stigll1:lli.-:oi\-at Sibelius-kilpailun ":i lier:ist:i pudonneet
viulisti t. ]{:ll1SLlbisten suhde alkoholi in jXIlj:lstuu suomalaisten )lIonuu pojen
b lu iseksi , si ll:i SlIolllo:ssa he s:lil'at

{'{lj){{/I(/el/

juoda murheeseens:l s:dmi:lkk i-

koskenkon-aa pudot!uaan pois kilp~lilun jatkosta :l lkller:in j:i lh'en. Ko:sk iEuroopp: l bi.~ten

sU()111abbi:l sil'istyneemm:it juomat:!I'at o.-:oittautuv:lt SU0111a-

bisessa kOlllekstissa t:lrkasteltuina

m~yteiksi:

r:lI1skalaisel t:'idl Ain ola n retken

p:iidn:i ole suomalaisia parempia. O tsikost:l huol irn:ltt;! jutussa kerrotaan m:ltblle osa llistu neen m,'ös k:lksi jatkoonp:i:issytt:i l'iulisti;! _ Teksti jaba retkelk
osallislltneet I'iuli.-:tit kahteen joukkoon: niihin, joiden kilpailu p;Eilt\'i :dkueriin
ja niihin, jOtk:! kdplIult:'lliin i:Ilk:II11;la t1 kilpai l ua
Samalb ku n :ilkohol inbYHö sliglllatisoi kilp:lilun j:lIko."u pudonneet huono\'ointi.-:t:'\ l'iulistit.

~lig111:1

myös

1~lkt'ntaa

:>uhteen sllO!ll:ilaisiin jllom:lla poihin

tll tustuneiden \'iulbtio:n ja Sibeliuksen dlille, Salll:Il1;1 p:iidn:i ja sa111alla sind b kuin eddEi bs i telt~ ' JUHu ilmesl\'i I':jj":in Sibeliu.-: -sarj:lssa lyhyt teksti. jossa
b sitdtiin Siheliusten Ainolassa :lsul1lisc-n liS:ibi Je:1Jl Sibeliuksen su hdetta
:Ilkoholii n
l~illl;i I Sib<.: li llk ~e n luonnonrakbu~1 ei m~'rkinnyt ~ it;i, t:'tt~i k:llIpungin
s:in.. kt o l i~i,· ~\t bk~lllI1o:d ndikymppist:i Sibdiu,t;1 I· il:'h~itt;im:ist;i.
'Yeksdimatbt - Hd~ i I1kiiI1 1't:'1l\'idt u ~eiI1 sangen pitkiksi. eik;i p:Il lllll1
hit;lu' joll1 llll ut pe l k:i~t;i:in ,iit:i eltei .I:11'1'o:np:i:ill:il1 \'kJ;i ol lut
moolloritkl:i . (f-IS 2-1. J 1,9)b, I

Sibelius-k ilpailun jatkosta pudonno:et s uomabi.~en :I l koholikiyt:innön uuvutt:lm:1l l'iulistit kohusil':!t Sibeliuben l oisella t:I\':llb kuin 10ppukilp:lilulIn v:di-
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tlH soittajat. jotka pi i ii.~i\·;it ~:-in:ill1iiiin Sil~liuk'..:n \·iuluk(ln~..:non. Kar~ilut \ iuliqit kohla ... \\":\1 ...:i\"dl:ij:in ...Iigmali,-oidu ....;;a ... uomabi"'lIude:.-.sa ~I \"ierailemalb
h:inen kotonaan Ainolass:1. Plldol1n~idellkin kilpailijoid":ll kohcblb Si1:x:lills
lunasti jo t:nnen kilpailun :l lku:1 heille \:.·.;;in:im:inS:i kubun.
Pekk:l Kuusi..;\on suhde alkoholiin rakentui loisella t:l\all:t kuin dlier::bt:i
pudonnt:ilb \·iuli'leilb. Kuu,blo kenoi llseb:-:l lehdiss:i \ 'oiU0I1S:1 plkeen. etr:i
hiin ei juurikaan t:hdi juhli:] \·oilloa:lt1 ... ilb p:llkinlojen j:lko:l ~ellra:I\':l!la p;ii\':inii h:inl::n piti I:.·:--ill:i:i Silx:liuk"'en kon"''':1110 \ieb kerran kilp:lillln pi!iitöskol1serliSS:I:
Ky ... ymyk"d ,iit;i. lI1il..:n r;lnb,ti h:in ;likCMJ luhli" \·OiIlO:I:Ul. P.... kb kuina:-i
1) h)I:."'li .
•Tu,kimp.l 11'0. lu,kinp:d l;h,;! on 11l:lhdolh'uuk--.ia lIlihink;Wn ~uuriin
juhliin. "ill:i huom .... nll:1 o n \ d\"()lIi ~ull' 'Oilt;l:1 piEitöskon'enissa
Si1><"Jiuk~n kon,<:,nto j;1 ,iiht.'n pil;i:i :lin:1 'Uhl:lU\ll:1 \aka\;I,Ii. 115
1.12.9-;b.1

KlI u-.:i,to kiell;i:i juhli\·:ln-.:a l'oilloa:lIl "ranka:-ti"' jollOin lebti..;s;i r.lkentuu
ero KlLu~i ... ton ja ':lk'llllllille rhteiskun t:duokille" jo pitk;in :--llOIl1;llaben perinleen
Illuk:i:m tyrpilli~l:.'k.;;i :ljalL'llun r:lnkan ;tlkoholi nkiiytön \·iililll:.' (k~. :\])0 1998.

10"5-11 6). \'iu l un:-;oiuo on \:lid ...·ll:l. jolloin sen soillaj:tlle l:mkeaa diiuiin kuulumisen

O~;I.

mUU;1 ·r.llll";lalle· p.....rintebl:.·,ti kuulunut identiteeui nimdiiiinkin \"iu-

lllki!pailun kontek,ti:-;s:1 ulkolllaal:li .. ille h:il'i:ijille eiki ~u()m:llai1>ille. Sibeliuk~..:n
konserton ., oillalllinen on \':Ikl l';l :1,i;l. "sit:i ei S:l:l 01\:1:1 leikin kannalta" (115

1.1 L95a).
"\lulItaman \'iikon kuluttua ::'ihdill ...-kilpa illlr, p:i;itl~ ' lllise~(;i jOlllu:wl\()!l:1
'''"1"111/ S{{l/olI/lss{{ (2"1.12.95h) julk:li ...tiin pitb jUlIu Kuusiston \'icrailu:--l:1
Turkuun. T urus~a Kuu.;;i ...lo b\'j "<i\ elt:ijiin luon:l \·i:.iitill:[ - Sibelius-llluseos.s:1.

AI;ll11m<:, ;1:lI11lUuim:l:m r:lul,ui ... :\~rn:l lu '>lhelillk,.....11 llimikkom\l ......CMJn
l'ihP:l1lk:ldlllll:.'. Joudumm.... ko lhldl:.'llU:11l ,i,:illl:." t:lk:lk:lllll:t. ,i!l:t
panl:uim'<:,t :1I":llIWish',11 1.1,1a p:trin lunnin kllIU([lIa .
.\lu,,",'on :1;ll11l1~ih()()j:1 j:1 P .... kk:l j.lka\:1I 111\1--..... 011 Ilill.INllld<:,n.
Fld..,:llIl:1I\ \llriiniin 011 p:I1IHl 1:."llIe :-Ihelillk".....n I:W-\'lloti,'yntym:tp:li\;in kllnnl,Ih.'1 ...:1\ .... I1'II,in ol"i.\(in:l<ll<:'i:\ k.i'ikill()il\lk'I.I .
·Tuon Lvriis(l"hiv l/ .1:I:lkko 'Oilli Ybdy".dloi":I. l'<:,kka tunni ... t:l:I
nuol1i .... n klllk <l'I:1.
1Lin rihllll kOld o,u ,illllln ....l j,\ 'Oill.I;\ n.l) lIel:."n ~ibdill ..t:l
:-il)<.:lillbdk.

Kuu ... i ...lon \·ier:.lilu poikkl:.· ... i melkoi-.esti alklll:.'r:in pent ... tedb kilpailu"'\:1
pudonncidl:.'n I"iuli,tll'n I"l:.'tkl:.' ...I:[ Ain ol:l:l11. KUlI,i ...1O p:i:i ... i I"ier:lilulle ybin Illukana ei o ll ut l1luit;1 kilp;lilijoil:1. ain();(~ta:tn 10illlill:tj:1 - ja I'id:ip:i 11111:-t:Oll
t:ll"anomai-.cn :lukioloajan ulkopuoldb. \ "ar... inkin !\esN-[lIsI/l/{/(fss(f (2 1. I I .
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95h)

ilmest ynee.~~d

pudonneiden viu l ist ien Ainolan lll:l1kl:l

e~itel1('ess:i

jUlUssa

korostell ii n ni itii asioita. jotka pudonneiden \·iuIistien \·iel:i tu l isi oppia. Viul isti
!'>brta Kirk uskoi soitt:\\·;ll1s:\ Sibeliusta eri ta\·:db Ainolan d erailu n perusteella
oppimiensa asioiden :msiost:l. Jutun kirjoitl:l j;\ Satu V;lsanto!a ku itenkin muistUl1 ;l:l. ett:i Ki rk ei p:Eissyt soitunuan t:ilEi kertaa Sibeliusta . koska p utosi kilp:l ilusta jo alkuer:in perll.',teelb. \":I ikka TlIl"IIlISrll/oll/iell (2-t 12.95b) )utussakin
su hde Sibeliukseen on seldsti kunnioitt;t\·a
ennemm inkin Sibeliuksen
tinal k una.

yhteist~ ·ökumppan i n:1

Kuusisto esitet:i:in kuiten kin
kuin ]..;ok('matlOm:l na viulis-

Kuusisto saa soittaa Sibeliuksen luona

Tekstin vieress:i ole\·:\ ku\·a

crs 2-1.12.95b.

Sibeliu~t:1

Sibeliukselle.

Ku\·a 6.) ',:Sil1:i:i Kuusiston j:l Sibe-

liuksen profiilej:\. Sibelius-Il1useoss:l Sibel iuksen bsn:iolo ol i kon kree11isempa:l
kuin Ainolassa. Sibel ius-museossa h:!n asl"ttui ~:lmaan ku ' ·a:ln Kuusiston kanssa.

"Suu ri suoma lajnen konsertt o"
.\lus i ikkk.~ilyben

l:irke:i ardoinnin peruste Unsimaisessa t;l iclemusiikissa on se.

milbiseksi m uusikon suhleen

.~:II·elt:ip:in

aj:llell:lan muoc!oslll'·an Kun Pekka

Kuusistolta kysyttiin HI!/i ·/lds!odsblodel il/ (2.12.95d haastattelussa h:inen inhon
koh teitaan. h:in kertoi p it:i\·:illS:i '·iulistin huonona ominaisuutena teoksen
tulkil semista itsekb:isti siten. ettei soil1aj:l al"\"osta s:i\·elt:ij;i;i eib ota huomioon
h:inen tahl o;lal1. H;\l1nele Segerstam puolestaan toi\·oi kilp;li lijoiden esitybi:i
arvioidessaan. ett:! muusikko pystyisi Illeec1iomai..;esli"· dlitt:i m:iii n esityksessii
s;h-dtiipn miekss:i

.~:iI·dt:illlisl;'n

helke1l:i olleetlllnteet (j\' :j2). D m itri !\bhtinia

kehulliin hydbi muusikobi juuri tiisl:i syyslii. AOlillllebdel/
k vkyn:d

l11uk:lan h:inen

··dl illiiii ,d\·e1t:i jiin ajatuksia on todel1u mit:[ rikka immaksi·· (AI

30. I I .95b). srI'. n uutisen perusteella kerrotti in useissa s:molllJlehdiss:i
30.11.95. 1"11:[ sellaiset kilpailijat. jotka soi1t;l\·at Sibeliuksen konserton ··.\lin:! j:1
Sibelius -tyyliin ja 1lI01·;U esiin ensin itsens;i ja ,·;\sta sitten teoben. j:itt:idt
Iradiotoimiluja Ee'·:I]I·liIYel1s:t!on k\·lm:iksi·
Sibeliuksen \·iu lukonsertos!a muodostu i \·:Irsin Urke:i Sibeliuksen koht:l:lmisen p:likb loppuer:iiin :Isti seh"iytyneille dulisteille. silti soil1:less:un konsertlOa he lOimi\";lt eddlii esilenyjen :ljatusten Illukais<:sti :,;i\·dt:ij:in ajatusten tulkitsijoina ja uhdon 101eunajina. Kon-.;erlon

m<:'rkitY.~I<:'n

muodostumisessa kes-

keisd elelllenttej:[ ol i' ·al kansalli:-et piirtec-t. Konsertlo o li Sibdius-kilp:tilussa
kansall isen identitedin kertomisen kannalta keskein,,:n asia .
Sibeliuksen ' ·iulukonsertto. ··suuri suomalainen kon:-ertto·· (.4/50.11.95])).
;lsetelli in monin u'·oin erit\"is;lsemaan suht",es:-a muihin ]";il pailussa esiteuyihin
teoksiin. "oieLun jopa ;lj:ltdb el1:i kilp:lilu:t IlIskin olisi olemassa ilman t:[t:i
teosta. \ 'iulu]..;onSer110 oli loppukilp:lilull jXlkollinen leos. Loppukilpailu sai paljon !:ihetysaiba

teledsio.~sa

j:1 radioss:l

Tde\·isiossa esiteuiin aino:lstaan

Sibeliuksen konserton esitykset ja rad iossa I:ihetel1i in suorina bhetyksin:i aino-
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astaan loppukilpailu!. Ennen televisioesityksiii lOiminaj:l Ainomaija Pennanen
haastatteli lvhyesti jOka ist:l finaal iin p:i:issytt:i viulistia, Jokaisessa keskustelussa
bsiteltiin myös Sibeliuksen konsertlO:1. Tele\'isiossa asi:lI1tuntijavieras viulisti
Hannele Segerstam kommentoi \'iimeisen loppu killxlilup:iidn bhetyksess:i
nimenomaan finalistien esityksd Sibeliuksen viulukonsertosta TV 1 tarjosi
ensimm:iist:i kertaa kilpailujen histor i :1SS~1 k:ltsojille mahdollisuuden valita oma
suosikkinsa IXl rhaasta Sibeliuksen dulukonsenon tulkitsij:lsta puhe[in:i :inestyksen avulla, Kilpailussa jaettiin kolme e rikoispalki nto:L joista ensimm:iinen ja
ar\'olta:1I1 suurin oli )" Ieis~l(lion lahjoin:lm:l 2000 dollarin suu ruinen palkinto
Sibeliuksen viulukonserton parhaalle esitt:ij;ille, Te[evisiosS:l esitetyss:i p:dkintojenjakot ilaisuudess:1 esitelliin t:i111:in palkinnon jakaminen Pekka Kuusislolle ,
Muiden erikoispalk intojen jakamista ei n:iyteny, Katkelmi:i viulukonsenon
nuottiku\'ast:l oli esi[!:i ohjehmkirjassa, lavalla olevissa kilpailun julisteissa seb
lehti-i[moituksissa,
Viulisti \'oi lunastaa itselleen \-oiton Sibelius-kilpailussa ainoastaan soil1ama[la Sibeliuksen \-iulukonserton hy\-in. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Tuomas rl:lapanen totesi K{IIe{'{J$s(I (jO_I l .95b) [oppuki[pailun viimeisen:i p:iiv:ln:i, etei "[pl:dkinnon voi j:ittiiii jakamatt:l silloin . kun ei löydy soittajaa. joka
osa:l Sibeliuksen konsenon tarpeeksi hyvin, !\Luihnalle ei voi l:ihett:Ei Sibeliusvoina jaa . joka ei ha llitse Sibeliusta'. Seura;\\'ana piii\':in:i. jolloin kilpailun (ulos
oli jo tiedossa. sa massa lehdessii kerrottiin. enä "Kuusiston !Xl lkitsemisessa kai
kuvasllli kilpailutoimikunnan puhenjohtaj:m [po. puheenjoht:ljanl Tuomas
Haapasen kertoma perLl:lte, ettii \-oittajaksi p:Eisee \'ain soiuamalb hyvin
Sibel iusu" ( Ka/f-I 'a 1.12.95b).
i\-led iassa ke rrottiin kilpailun aikana Sibeliuksen viulukonsenon tarina sen
syntyvaiheista alkaen :lina nykyhetkeen saakb. Ennen kuin kilpailun tuloksesta vieEi oli (ieto;!. Sibeliuksen konserton \'a iheita hahmoteltiin useassa keskeniWn s:lllunbisessa . SlTn uutisen pohj:l lt:! baditussa lehti jutussa (Etelä SIIOlllell 5 {lII olilo l 1.12-95c: K{/il/lII/l1 S{/ I/ OII/a! IRII.95b : KOII/"O/CIII S{/I10IlW!
2j.11.95b: K{//j{//{/[I/('I/ 27. 11.95c). Jutun aluss:l kerrotaan konserton sYl1lyvaiheist:l ja "'a[kuper:iisen konserton"']8 [öytymisesl:i sek:i levyttiimiseslii vuon na
1990. Tekstin loppuosa j:lbantuu kahteen osaan. joista ensimmii isessii kerrotaan "'kansaiJl\'ii!isist:i kuu[uisuuksista" joi lla o n o llut ltiheinen suhde
Sibeliuksen kanssa tai jotka O\';lI levyttiineet konserton . ja toisessa suomabisist:l taiteilijoista. jOlka O\';lt osa llistuneet konserton le\'ytyksiin. Kaksi v;i!iotsikkoa

]8

Viulukonserl1O

"" lllli~tui

H,onn:, 190:1 j;I b111""'Sitettiin scura;I",m:) HtOnna. mUl1a sj"C'lUi,i
,'a~1:I"nOlon .<"""e",se",,, ti:obccn~a, Sib.... lius kiels i h:ob("n
.:sitt:imisen j'l Illllokb~i ~iil,i uuden ,'{'rsion. joka on Illyöhellllllin lullut !\JI1n.:wkSi
Sibeliuksen ,-illlukon""'n!on:I, Alkup.... r:iin.:n kon",,'n!o tuli illlkisullt(~n ,'asti vuonna t990.
iolloin l.a)ut"n kaupunginorke~t<:ri <;,; Sibd iuksen ol11;,i,ill;l it"'an le,yn,;,i l<:okSl.·n Osmo
V:in,k,in ;ohdolla \'iulistina kreikkabmen konidas "",'"kos, Sibelius-kilp;litun '·oill;'i;'
\'u<xkll" 1985. ( /;"Ie/å -5110Illt'll SmlOmm ] t2,95("; Km'ml/III SmlOllwl 18 . 11 .95b; K OI/mimi
Smlom,,1 2,~_1 1.95b: A"mjol(lill('1I 2- 11.95" )
ei ollut Iyyt)''',iinen ristiriitaisen
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- "muistoja mestarista"" ja ""sllomab iset It:',")'tt:ij:ii"" - jiisenti\";i! juttua" Ulkomaalaisista puhuttaessa jutussa m:!initaan :linoastaan \"iulisteja, kun t:t:lS suom:lbislen levytyksist;i kirjoi tettaess:l jllIUSS:I mainitaan kahden SUOlll:llaisen konserton
le\'}'ttJneen \"iulistin lis:iksi joukko suomalaisi:l I-;apellimeslareil:l. jOtka O\":lt
osallistuneel teoksen le\'pybiin" Viulukonserton merkitp mllodOSIllU t;iss;l
tekstissii ensinn:ikin niiss;i anil-;ulaatioissa " joissa konsertto I-;ytketiiiin yhteen
tunneltlljen ulkomaalaisten ihmisten bnssa j:l toiseksi se l bisi.~sa aniklllaatioissao joissa konsentoon kytket:i:in suol11ab isia nimiii Ulkom;l;l!aiset huippu\"iulistil 0\";11 k iinnoslllneita SIIOl!wl{/[sesl{/ musiikista ja myös SlIoII/{/!{/isel '"iu l istit
kykenev;it soittamaan ""mest:lriksi"" nimetyn Sibeliuksen musi ikkia" JUtUSS:l m:l in itaan bikkiaan 1- muusikkoa ja bpell imestaria" joista ainoastaan kolme on
naisia" Suom:!lJisuuc!en t:irke:i symboli " Sibeliuksen konsento" merkityksdlistyy
ennemminkin suhtees"~a miehi in kuin na isiin"
Sibelius-kilpailuun liinyen julkaistiin Helsil/gil/ S{fl/omiss{/ Ves:l Sirenin kirjOin:!!)1:!! jUlut Yehuc!in ?llenuhinista (11"11"95 a ja b) ja Isaac Sternbt:i (HS
27" 1I "95c)" Heicbn suhteensa Suomeen rakentuu niiiss:i jutuissa n i111en0111;1;l n
Sibeliuksen ja hiinen konsentonsa esitt:imisen K:lulta" "\lenuhinin kerrotaan esit tii neen Sibeliuksen konserton '"UOnn:1 1955 Sibelill.~-\"iikolb (/-15 I ! "11"95a)"
Stern puolestaan soitti ,"uonna

1951 konserton Sibeliukselle \"ier:.lillessaan

Suomessa" Sibelius piti muusi k ko:l ""me~larillisena"" ja samana vuonna tehty
le\"ytys sai siil"elt:ij:in ""innostuma:ln"" Sternisti. (HS 27"11.95c.)
i\lolemm:ll viulistil kuulu\"a t bnsimaisen taidemusiikin parhaimpina pidettyih in Villlbleih in " Stern m:lin ila:ln jutussa ""mestari\"iulist iksi"" ja j\ lenuhin ""k:lI1s:lind l isebi supen:ihdeksi "" Seb Stern ett;i ,\ lenullin t:iYIl:i\";i! tyypi llisen bnsimaisen sank:lrin tunnusmerkit sukupuolensa suhteen " jonk:l lis:ibi heit:i yhcl isl;i;i toisi insa toinenkin :lsia" \"aikk:l Stern ja .\Icnuhin nimeUi:inkin Einsi1llaisen
laiclemusiikin ""mestareiksi"

heicIJn sanbruuna:lI1 \"arjo"~t:I;1 heidiin ibns:i.

i\lenuhinia kisittele\":iss:i jutussa hiinen iLins:i mainitaan jo sinI!) yl:lreunassa
o levan kuvan (HS II 11.95:1) kUl"atekSlbs:i. "Yeblldi "Hel//lbill " 79" 011 /'('ibclllä-

I/yl l"illlllllsoifloC/tII! j{1 f.H~skill.lY IIY' jO/)lolllisec/I""" OtsikosS:l todetaan " ett:i
""Yehucl i Menuhin bhetUEi ten"eisens:i Sibelius-kih-an nuorille \"iulisteille""
Sternin niikL'myksisUi kertO\":ln jutun otsikko puolestaan kuuluu seuraavasti:
"i\ lestaridlllisli Isaac Stern kertoo niikemybensii Sibeliuksen ' "iulllkonsertosta"
"KonserllO \":I:H ii nuorta \"ena ja riskin0Iloja ""
\\l<xkn 1969 i;ilkl'en Stern t"i ok teost:1 le\"yn:inyl. Hiin ei 011.' ,"iimt"
\"[Iosina l'Sill;inYI Si1:i myö~b:in konsel1ei5sa" "\lis5:i '"ika~
""SlIO]";J;1rl sanO!tlm;1 lllinust<l se teos ' ":l:ltii nuori:l" '"Oim:lkklil:l k:isi:i" Se
v:I:llii nllona n;ll:! j;1 11:11\1:1 011:1:1 risk~'hi .'o Iin:i en ole en:i:i :li'":1I1 nuori""
Stt"rn n:lur:lIlla:1. (HS 2- 1 1. 9~c.)
Tarkk:!ilen k'isi'i . jotk:! kirjoiua'"on h:ksl i,i hkm;m ,";Ii,":dloisesli" mUlla
ilman h:l\"aitla'"a:l ' "arina:!" KÖPÖh:lkss;i;in hnjoiwksiin lordi lähen,i,i
viel:i \"iinwisen tel"l"ehchk.sen Sibt.'IiIl~·k i h:1Il o~:dlisllljille" (HS II 11.9~:l.)
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Sankarit 0\';11 nuori:l jolloin \'anhat sanka rit esitet:Ein bnsimaisissa sankaritarinoissa yleens:i tyytym:ittömin:i nyk~'isyyteen bipa:I!))assa menny";i aikaa ja
nuoruuden seikk:tiluj:l (ks . Hourihan 199- -2--3), Juttujen perusteella hy\';i
viulisti ja siis myös Sibeliuksen \'iulukonsenon esitt:ij;i on nuori mies,
Kuusiston paremmuuden Sibel iuksen \'illlukonserton esitt:iFin:i \'en:l1tuna
muihin kilp:liluun osa][istllneisiin \'iulisteihin totesi myös itse Sibelius. Hannele
Segersum k ertoi teledsiossa mietteist:i:in kuunno.:."llessaan KuusblOn esilyst:i
Sellraa\':l:l: "Aj:l1telin kun kuuntelin ldnen Sibe1ius-konsento:un, ett:i \'armaan
Um:i Ainolan Jll1ne jos olisi kuullu t sen niin ol[:';i ajatellut ell;i just niin kun ldn
[--] halus noin \':lnn:t:m tYyly";iisen;i !aillanut sib rin suuhun ja sit ollut tosi
ylpe:i." (j\' :53.)
Segerstamin

lausuntoa siteer:l1tiin

\'ieb

\'iikko;)

myöhemmin

SipoolI

Sal/omism (8. 12,95b) . Pohjalaisessa ( 2.1 2.95) todettiin, ett:[
Sibelius oli~ i o llut ylpo.:'ii, i o~ olisi kuullut ljO-I'uotbp:ii\'iins:i kynnykselEi
Pe kk a Kuus isIOn lulkinn:ln I 'iulukonso.:'rtost:l:ln, :'\iin suom:ll:list:l . niin
~}'\'iilli~o.:'~ti ymmiirrt'ttyii i:l :lidosti ~oitettu:l Sibeliu~t:l kuu lee kerran
\'iidt'~s:ikymll1t'lws~;i \' l!Odt"~:l - yhti[ 11:11'\'Oin sllom:ll:lino.:'ll "iulisti yl!iiii
\'Oil1 :lhl nko1'Ok kt'e Ilo.:' k:l nS:l in\':iI i~t'51;;i kilpailussa.

Konsertt o s~li l'ihdoinkin, monien \-:liheiden j:ilkeen Sihdiu,';-kilp:lilun tuloksena hY'I':in sUOlllabisen esitt:ij:in, Se oli t:im;in s;lnbrit:lrin:m onnellinen loppu, ;\luut:ullan l'iikon kuluttu;! (lj. -l 5, 12.95) Sibdius~kil!xlilun p:Utyu y:i kymmenet suomala iset sanomalehdet kenoi\';tt STT:n uutisen pohjalta si it~i. elt~l
"Jean Sibelius -\'iulukilpailun \'oittaja Pekka Kuusisto le\'yn;l;l Sibeliuksen viul UKonserton Onclinelle kapellimestari Leif Segerstami n j:l Helsingin
Kaupunginorkesterin bnss:l'- Konsenolle lö\wi k ilpailun tuloksen:t pitk:i~in
odotettu suomab isle\'\'tt:ij:i
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'ROTU' JA ETNISYYS
'Rolu" ja etnis)'y:; ovat viime aikoina muodostuneet j:ilJeen näky"iksi
eUfoopp:l bisen identiteetin m:i:iril1:ijiksi. Etl1omusikologi Martin Stokes 0994,
7) on todennut. el1:i romannisen etl1isyysbsityksen. jonka mukaisesti ("tnis)'ys
viitta.l harminom:lan ja \':irikk:iiiseen kansanperinteeseen Linsimaisten

yhteiskumien reun:hl lueilla. aika sa:lllaa o lla peruuttamattomasti ohi. Kiisi\tedEi "ein inen" on \'ilme :likoin:l Euroopass:l viil:l1111 varsinkin journalistisessa

kielenkiiytössii \'iiki\';lltaisiin kokemuksiin: etnisiin konOikteihin Ven:ijiilb .
e tn isi in puhdistuksiin Bosn iassa ja einiseen viikivahaan kaupunkien kaduilla
(ibid.) , Niiiden ilmiöiden kauna etnls}'ys on viiisl:imiitUi tullut n:ikyv:iksi osaksi
eurooppalaisIa arkipaiv:Ei. Roclullisten' ja eInisten Toi sten astuminen
eurooppalaisen musiikin kent:ille on tehnyt n:ikyv:iksi myös bnsimaisen
taidemusiikki kulttuurin 'rodullisen- ja etnisen erityisyyden.
Pohdin seuraavass:\ musiikin j:l viulistien ic!emiteend postkoloni:u l ien teorioiden avulla. x:iille teorioille on tyypillistä käsitys siit:i. ett;i kolonialismi j;.t
imperialismi eiv;it ole ainoast:l:ll1 menneisyyden ilrniöit:i. vaan ne m:i:iritt:iv;it
yhä edelleen kulttuurisestI. poliittisesti ja taloudellisesti siUi maailmaa, jossa
etimme ( Eriksson. Ban & Thörn 1999, 1-1-15 ja 17: ks, myös Hall 1996,247) ,
N:iiden teorioiden mukaan moderni tinsim:linen identiteeni rakentuu perustavanlaaluiselle erolle niin kUlsuttujen sivistyneiden euroopp:lbisten, jotka ovat
yleismaail mallisen kehitysprosessin toteuttajia, ja Toisten, jOtka ovat edelU mainitun projektin ulkopuolella v!i lilb (ks. esim , Eriksson. Baaz & Thörn 1999, 29).
Postkoloniaaleille teorioille on lyypillisUi eurooppa keskeisen ajattelun kritiikki (vn. Tarasti 1998. 138-195). Eurooppakeskeisyys
on luonnollistenu
nykyisess:i bnsimaisessa kulnuuri ss:l arkijärkiseksi byt:innöksi. Esimerki ksi
sanalla musiikki viitataan helposti e/lrooppalaiseell musiikkiin, jolloin paras ja
arvokkain musiikki on saman. eurooppa keskeisen ajanelutavan muk,l:111
euroopp:l laisten 2 musiikkia. Euroopp:lkeskeisyys on niin keskeinen osa
:lfkiaj:l1Ielu:ltnme, en:i siihen ei useinkaan kjinn itet;i edes huomiota , Se jakaa
m:uilman liinsimaihin j:l ei-länsimaihin ja j:irjestiia :lrkikielen b inaarisiin ja hierarkkisiin, ];imt:i v:ihint:i;lnkin implisiinisesti imarteleviin kategorioihin. Vai kka
t3m3 ajanelutapa on syntynyt kolonisoinnin prosessissa . sen yhteys tuohon pro-

V;lrlISl;1I1

~anan

'rolu ' ia sen iohdannais<:1 l:!inausm<:rkein painollaakseni 'rolU'!"

/to11$lmoitl/Jw k:biu{>en;i. ;olb ei ole mil:i:ln biologiSIa l>eruSleu,1. K\"n-Ku111 I.Ih;I,'n;<I1;
(199,~, 32) on 1<xk!H1UI. ell:; empiiris<:"5ti m;;;iritc·ll'i\';in biologisen kalegorian siiaSI:Ir0lu-

2
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on k'i sile. ;Ola Il101ela:m ia ulI sinnel;,:m sek,i mj'ö5 h:I:lSlO:l'IOII1 ia poissuljeuan
1:1]oudellbisS:l. poliittisissa ia ideologisi~sa inSliluulioiss;1.
En l;trkuil:1 (·uruopp:!bisilb l:iss,i ainoaslaan eurooppaa {X'I" ,~(! , 'aan myös Amerikkoj<:n.
Auslralian ja muiden bnsim:,iden "uu~l·uroopp,lIaisia'· (ks. Shohal &. Slam t99-I. 1)

sessiin on l dm~irrelty ui piiloteltll. (Shohat & Slam 1994. 1-2)}
Tarkastelen tässä luvussa sit:i . m iten Sibel ius-kilpailuun osallistuneiden viulistien ja bnsimaisen t:l idemusiikkikuluuurin 'rodullinen' ja etninen identiteetti
mediateksteiss:i rakentuu . .rOU:l tämä olisi mahdoll ista. bnsimaisen ta idemusiikkikulttuurin 'rodlll!isuus' ja etnisyys ti)'tyy teh&i nakyviiksi . K:isiuelen ensin
Einsinuista taidemllsiikkiku lulluria ja \'alkoisuutta, jonka j:ilkeen pohdin taidemusiikkikoulutuksen etnosentrism kiyt:intöjä. Lopuksi tarLlstelen ILllkinnan ja
yksilöllisyyden kisitteisiin liil1y\"i:i 'rodullisb' j:l ctnisEi poissulkemisen tapoja.

LÄNSIMAINEN TAIDEM USII KKIKULTIUUR I JA VALKO ISU US
MaaseudulI T/ileuaisli IIdessa (2.12.95) pohdil1iin Sibelius-ki lpailun jo päätynyä,
minki maalaisia viulisteja tap:lhtum:l:ln osallistui.
Erikoista on . e n:i Sibelius-kilp:liluiss:l !\"t:U\'ostoliino j;l nyt Vt:nä j:i. Kiin;l.
J:lpani. Etelä-Kort';l kunnOSt:lU1l!\·;H . It :i on l;inl1:i kiinnos1tmt:empi. Limt;i
edustivat voitt:ljien luettelossa Suomi ja Tanska. ,\ li Släh:in joh1tm t:e? 1\luu
Eurooppako omit'n s;lks:d a is- j;l il;i\';lh;d;lis kb ss ikkojens;l lumoissa yh:i ja
edellt'en!

T:issii Heikintyt:ir-nimimerk in kirjoiU:lmassa kolumnissa maat, joiden edustajat ottivat osaa Sibel ius-kilpailuun. jaetaan kahtia: bntt:i j,l it:Ei edustaviin maihin. N:i ic!en kahden ka tegorian \':i!ille rakennetaan t:issä Iyhyess:i katk elmassa
mJJntieteellisen eron lis:iksi muit,lk in eroja. Kirjoittaja harminelee bntisten
osa llistujien v~ih :i ist:i m:i!irlU ja toi\·oo. ettli kilpailuun olisi osallistunut enemmän viulisteja juuri I:innest:i . Uinteen kuuluvat maat jakautuvat HeikintYll:iren
kirjoituksessa - toisin kuin it:iän kuuluv:H maat - kahtia: ensinnäkin Suomeen
ja T:lnska:H1 ja toiseksi ""muuhun Eurooppaan"" jolla ""saksalais- ja it:ivalu-
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Suom:!I;lis",,;, mu siik innukimuksessa pOSlkotonial i ~ m ia o n b sitellyt Eero T;lrasti
anikkdiSS:lan Sibeli us ia postkolon ia listinen ml!~iikkitiede (1998). joSS:l h,in tutkii Silx:liuskuhtia kolonialismin ja postkolonialismin k,isittd(kn a' ·ul1a. TaraSli (ibid .. t·"l8) toteaa . en:i
jos ""sanotaan totuus hk'man k:irjistkn. niin \':!Iuos;, ns. p<:rimcistii musii kki licdeu:i
perUS1UU oletu ksi;n. joiden poh ii" Hn"inen tuonne o n r.l.sisti ncn. p"tri"rk""tinen ja
essenti"t isli ncn"" Artikkeli on ongelmalline n su hk'essa J}ost koloniaaleille teorioille
\yypitli"""n eu roopp;,kt'sk"i sy}'den kritiikki in. sit b Si in,i bSiteU:i:in mon ia bnsi m"i sdle
ta id e musii kkipuhecUc tyypill isi:i b sity ksi:i ilsesU,insel\"\'yksin,i, Tarasti (lbid.. t 85)
esimerkiksi h'!loo vhdys":lh:lbislen kirio itta jk'n tekstdh in ,·iitH en . e!la nii ss,i ""Sibelius siis
kytke1,i,in muiu:l lllutkiU;1 k;ms;ml uon\een j;' rodun ilm;,is;;;,ksi. eiU häntä n,ihd:i
i1scn;iis"n,; I" il"ilij:ma. "y.;;ccss'i on kolon i"lisoi\"an diskurssin r"sislincn ia essemialisti ne n
mu oto". hwnäiscn taileliian kii site s,iil))' luonnolli<en" tosiasiana. 'rodullislIuden' ja
e1nisyvdcn UIOtlllm,mOlllissa olevan a k:is; 1!~...:n'i. jo1:1 e i kJsihcl l,i li(1)"ss:i :'j;'ss:, j;, IJ;,ibss:l.
tiettyihin lä,/sim(lisiill t;'rkoilll b iin symp":,,,, n,i aj:!\Ic!U\:'P;lO:' "I";""'1i (ibid. t60) loi\"oisi.
"'U:; k i r~)ill:'i:!! o lisi,,:!! k)""nn"''''1 n:ikemään "Sibeliuksen l<xkttisen kuutumi sen I:insimai,en
mu sii kin 'saksab is-lIn i\'ersaa!iin' \·altl\· irtaan-. Pohdinta pid,ill:irtyy liinsimaisen
taidemusiikkiku ln l!urin sis,iisiss,i "a hasu ludss'l ei k,; UIOlU kos kem:l;'n I:insinu;sen
taidemusiikin slI hdcna muihin kulttuurdhin.
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1:tiskbssikoihin" \'iiuaamisen \'uoksi \'oidaan p;i;itelU t:u'koilell:lnn Lihinn:i
Ke sk i-Eurooppaa . Eurooppa jab:mlull yh t:i:iltä niihin maihin. joill:! on dlilön
su hde l:insimaisen taidemusiikkiba no nin ar\"osteluil11piin tt:oksii n. ja 10b:I:!!t:!
sellaisiin !mihin. joilla UiU suhdetta ei ole .
Sibelius-k iIIXlilllSS:l l1laailnt;\ j:\banIUi edell:i k U\':nlllla [;Ivall:l ryhmiin. joiden \':ilille mu<.x:losteuiin 1110nenl:lisi:\ eroja ja \·;IIt;ISubteil:l . YllI;i bilb kuin
p:likkoj:1 m:lap:l llolb j;isenneu iin keske n ~bn erilaisiksi ryhmiksi niin myös kilpailijoiden \';ilille nimettiin n;ii6 ryhmittel~ij nOlldatt;\\'i:\ t:li ain:tkin I:iheisesl i
m uisllIlI:l\'i:1 eroja ja ylll:iläisyyksi:i.
Huomiol:1 her:lniiii l'iu]lIn kOlim:l:m. Itali:m . ]Xli!J-'>aolo. ]{:m~k:I,.t:1 on I':lin
yksi. eikä E~p:miast:lk:1:m Y]lIii:in soinajaa . Sen sij:lan .,- :o5l:i o~:molt:lj;lsta
kuusilOisl:l on K:lukoidibt:i - :liIO;:1 jenkkejii ei tullul yh tiEin! "iidest:i
YhdYSI':IItOj:1 edu~I:II":1~t:l \":tin ybi ol i "Pt"Sllll kl· ~tiil ·:i"· k:lksi
:lao5i:lbisperäisi:i ja kabi i:ntbt'n It;iblokin :llut"t"lIa ,>yntyneit:i. .\ lit:i l"l.;'illd
killXlilus[;! tiedoll:lmint"n oikein kulkox' (S(/I"()II 5(11/011/(// 28.11.9;:1.'
Kilpailij:n jaet:t:m

I :is~.:i

len'etulleisiin j:1 \';i hemm:in to.:lTt"llllleisiin \'ier.tisi in

sen po.:rllsteella. m it;i bns.:tllisuuksi:1 ja ennen kaikkea etni"ryksd ja 'roluja' he
t""dllst:I\'at, Kirjoitt:tja Id1ll1l1;istelee Keski-Euroopan \'iulbtien osallistumisen
dhyytt:i. Ilmeise::.ti h:in lOiI'oi .\laas(,l/dl/ll l il!('/'aisl/I/r/('ssa (2. 12.95) ilmestyneen jUlun ki rjoiuajan tavoin. \::II:i kilpailuun olbi OS:lllist\l ll ut ('n('mm~in kilp:l il ijoita juuri Keski-Euroopan m:lisl:1 ;\iist:i Euroopan \l1kopuolell:1 sij:lilsevist:1
1ll:I:lllosis[:I. jOist;1 killxlilijoita osallislui t:IIXl lllllllla an. Al1ll'rikkt - j:\ sen osan:l
:linO:lSI:\;Il1 Yhdys\':llbt - n:iytl:U olleen seh';isti A:1Si;l;t mieluis:Hnpi 1·;Iihl~hto.
Sa/"OI/ Sal/omiel/ (28.1 1.9;:1) jUtUS~1 p:ih'iteltiin sit:i. t"1I:i ";Iitoj:l jt"nkkej;i" ei
osallistunut kilp:liluu n ollt,,·nb:m. kun l:t:IS Kaukoid:ist;i oli nm<;.ai n 1ll:Eirin osallistujia, Yhdys\'alt:lbisten *:til oudessa- oli jUl un muk:l :tn I::roja. silEi yksi yhdys\'a ltalainen kilp;lili,a t;iY1.ti I:'p:i:tilOudl:'st:t:m huolimatt:1 -pesun kestä\"yyden" krileerit. ~ [ uun nelj:in kilpailij:m "pesun kestä\'yys* ky:-.eenalaislui heid:in
··:t:lsi:tbispef.iisyytens:i"· j:1 "entist:1l lt:iblokin alueelb " t:tp:thl1.lneen syntym:ins:i
\'lIoksi !\ liksi \"iides Yhdys\':l1tojen edustaja Sibelius-kilp:tiluss:l. Eliz:\beth
Larson. ei ollut ":l ito jt"nkki"~
Amerikbbisten kilp:lilijoiden et ni."een t:l i 'rodullis('cn' alkllper:Ein perustuI·;!;t j;IOIle!ua kiisitelliin myös STT:n (22. 11.95) Ullti:;t"S~;1. jos~:t h'rrouiin Pekb
" uusistost:\ Suomen toh'on:t ~eki kilp:tiluun ja kilp:!ilijoihin liill~'\'ist:i rleisbt:i
asioisl:1.
Suurin joukko Ikilp;.\il uunl tuleo: .1:1p:lI1i,t:l. rlll~--em;i k:lhdt"k~:1Il '\()itWj:l:l.
ja he 0\':11 k<iikki n:lisi:l .
Toiseksi suurin onkin o5iut"n suomal:tislt"11 joukkue. JOSS:l on kuusi
j:iscntii.
Yhdys\'alloist:t osall b lull I'iisi SOiU:lj:l:l. j:l kansojen ~ll la[ll SUlll1il1a
lunl1.:wlle \':dtiolle sopii. .:1I:l hl'iso5ii on <.:llrooPP;lbis[;1 j:l :I;lSi:l!ais[;I "<.:11:1.
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Ester Nohi1l:1 ta Amy OshiroUa on OS:I iuuri~' :I:ln l\a si:1SS:I, Florin
Parvu1esclI on SYll1ynYI BuJ.wre~lissa. Marta Kirk \ ·arSO'",bS:l. Elisabeth
Ann larsonin sukunimi ,'iin;l;l pobioislllais<::<::n laUSlaan.
JUlussa ensin m:linitul j:lp:U1i biset ja Sllom:lbiset killxlilij~H 11l1l0dost:1V,H kesken:i:in yh ten:iiset jo ukkue<::t. ""Kansojen sul:l1ustluniksi"" sen sijaan m:linita:lr1
YhdysV;IlbL jonk a k:m s:\l:!i.set ei\':it dltt:i rn:iu:i kaikki ole 'a lkupedisi:j" yhdys\'ahalaisi:\ ainakaan su kll jllll rt <::nsa suhteen. Yhdys\·:\ ltabisten kilpai lijoiden etnisen tai 'rodullisen' identit<::t'tin :Ijateltiin ok\':m per:iisin Yhdys\'ahojen ulkopllo ll'lt:1. sillä heiss:i o li "eurooppalaisl3 j:\ a:lsi:tl:list:1 \'ert"-. Sibelius-kilpailun
ohjdmak irjan rnuban kolrn<:: SlT:n jutussa mainitusta \'iidest:i yhdys\·:\It:ll:iis('sta k ilpailij:lsta - Noh. Oshiro j:l L:lrson - O\'at :,yrnynt:el 'r"hclys\'a lloissa j:l
0":11 m yöskin Yhcl ys\':l hojen kan sa laisia i\ l inb St'ikkojen perusteella sn· p;i:itIdi heid:in "" juunens:l" ja ·"ta ustansa"" ep:iarnerikk:l la isllllden? Larson in kohcblb
vastaus löytyy jluusla : h:lnen sukunimens:i 011 saallut kirjoilt:ljan ep:iilem:i;in
h:inen ··pesunkest:l\·nttiiiin·· amerikkal:lisena. :-':ohin ja Oshiron juurien sijoiu:I minen Yhdys\':,ltojen ulkoPlloldle on ilmeisesti t:lp:lhhl nut heid:in a:lsi:llaiseen
'rotuun' \·iill:ta\·:\Il ulkon:ikönsii perusteella. P:m."ulesclI j:l Kirk 0\';1\ sylll}'I1eet
Euroop:lssa. muu:\ os;\lIbtll il':lI kilpailuun Yhd ysv:l hoien k:lIlsabisina . ~Aito~
amerikkabinen on riSliriitai nt'n k:isite: h:in ei ok -Su blll suunin ~ 1lI01e. mun:\
tuskin myösb:in Arneri k:tn alkupe!~iis\':iestööl1 kuulu\'a k:tnsabinen.
Viulistien iclentilCeui r::lkennetaan kummassakin ecleWi k:isitellyss;i rn ed iatekstiss;l kansallisuuden lisiiksi et n isten j:l 'rod llllisten' t'rojen perusteell:l
Keskityn t;iss:i IU\'lISS:1 k:isittelem:i:in kahta kysymyst:i K",iden \':ilille etnisi;i ja
'rodullisia ' eroja Sibelius·kilp:l ilusS;1 tehtiin' i\ lilbisl:! \'ahasuhteit:l erouelujen
lxru:,>teelb synty\'ien kttegorioiden \':ilille rnuodosllli~
Nime:i n e<lelU kU\·:t:lIllani erot etnisiksi j:1 'rod ullisiksi" siit:i huolim:ut:1. en:i
Silx-lius-kilp:lilua k:isil1e!('\'issii medi:lteksteiss.::i ei nii itä käsilleilä kiYlel1Y.
Sibdius-k ilp:lilu un os:dlbtu neiden \'iu liSli",n ickntiteeni:i mä:iril1i t:isl:i huolilll:lIta - kuten jo edelb k:isiteltyjen tekslika tkdmien perusteell:i \"oicb:m h:I\'ait:l j:1 kuten j;lIkOSS;l tulen osoin:unaan - sell:lisel erot. joit:1 usein nimitet:i:in
'rod ullisiksi" ja etnisiksi. K:u1s:\llisuuden . etn isyyden j:l 'rodun' k:isil1eet ovat
monin t,l\"oin kieto utuneita 10isi insa. \·aikka niill:i on myös toisista:U1 poikkeaval merkityksensä. \'ationalistisb ideologioit:! on tlsein \'alll'isleuu j:l perusteltu rotueroilb ( R:l llIonen 1999. 1,\8). Yhteist:i sek:i kans:\llisuuden , etnisyyden
e\l:i ·rodun· !X-nLslCdl:l konslnLoiduille ryhmille o n aj:uus n iiden j:isemen yh tei.sest:i :Ilku IXr'JSI:i (Amhi:ls j:l YU\"al· Da,·is 1993,4). T:hn:i :\lkuperJ. olkoonpa.se
sitten myyttinen tai todellinen. \"oicl:!:m perustella hislOri:Illisest i. :l luedlisesti.
kulttuurisesti tai fysionomisesti (ibicJ. ).
Etnisyys ja 'rotu ' 0\' ;1\ t:lpoja konstrlloicb raj:l niiden \':i lille. jotka kuulu vat
liellyyn ryhmj:in ja jo tka sul jeta:m 5iil:i ulos (ks. Anth i:!:; j:l Yu\':d-D:lvi5 1 9<:X~.
2). Se! \':i;i tie1 }'sti on , <::11:1 Wnsilllaint'n taidenlusi ikk ikll lttllllri nl:i:iriltY)' 'rodullisesti ' ja et nisesti valkoist'n v:iestön nlusiik iksi . \':likb l :lidet11usiikin 'rodullisuu-
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den· ja etnisyyden julkilausuminen on vieb s('b lut k imuksessa ell~i muissa
m usiik illisissa byt:innöiss:i l iian h~I1Yoin t~!!):lhlU\·a :Isi:["'. Yht~i varmasti kuin
bnsil11aisen t~l i demus i ikkikuluuurin suositui m pien kanonisten teosten slivcl!:ijii
on mies. hiin on myös valkoisen valt:lkulttuurin edustaj:l. j\lyös kaikkien
Sibelius-kilpailun oh jelmistoon kuu luvien teosten siive1tiij:it olivat mlkoisia miehEi. On syytii muistuttaa. että bnsimaisen taidemusiikin peruska~lnoniin;' kuu luvat teokset on s;i\·elleny sellaisena aikana. jolloin koloni:llismi ja imperialis111i 6 kukoistivat Euroolxlssa. Linsimaisen t:l idemusi ikin perusb:lnoniin kuuluV,1I teokset bntavat mubn:un niit:i merkityksEi. joita niille niiden historian
aikana on annettu. Taidemusiikkiku1ttuurin lulk i nt:lp('rint eess~i teoksen syl1lyajankohtaa pidetiiiin t:irkeiin;i asiana. j\lusiikin s:i\·elt:imisen ajankohdan merkitys pa inottuu erityisesti autennisuuspyrkimyksissii . joissa p yrit:i:in teoksen esitt:imiseen mahdollisimman tarkaSli sen synryajankohdan esityskii yt:in tö:i muistuttal·'llla tavalla.

Kaksi nkertainen to iseu s
Sibelius-kilpailuun osallistui ]xl ljon j:lpanilaisia kilpailijo i t~L SlT:n uutisessa

( 22.11.95) kerrotti in, ett:i ··[s)uurin joukko kilpailuun Illlee ):lJXlnist;l. yhteensli
kahdeksan Soiu~liaa. ja he ovat kaikki naisia·· japanil:tisten muusikoiden
ki l p:liluesiimymisi;i kommen toi \·:ilikilpailun ollessa kii ynnissj Nefsillgill
Sal/Olllissa (25. 11.95a) Seppo Heikinheimo .
Ylei sest i ottaen

Upn

5;1110:1.

enä t;;I11:; ki l pnilu o n ol l ut Japanin n:listen

h:iml1l:i stytt:l\-;in hieno n:i)1tÖ. Jobinen heistä 011 soil1n nut peru steellisesti
hnrjoitetut teht:i ":il hY'in ja eS iintynyt eri ltäin hY'·;illä maulla '·:llituiss;l jn

5

6
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Er:b I ,in~illlaisen taidcmusiikkikulltuurin ·rodullisuudcn· ; u l kilau~u; i ~la on .\ \:lrda Cilroll
(199.\ 6-). joka ~·siu'i:i naissii\"(·I!'iiicn poi$sulk"misla l'in.<i"1:Ii:«:n 1;li(!clllusii kin b;1I10nbu
kiisincled.s:;;; kirj;ls~aan G{'l!(fe/" (pld 1/]1' J/usiall Canon seura"'·,m kj"symykscn· -.\I il cn
rOOlll l i",:n TuiscuS 1ll\1lki$I;I;1 ;0 cnnC~I:;:;n Illutkibst;l k:isilystli banon in Illllodostllksesla?Kysymys kll'·astla osa lt",m siU . mihcn ~uk u puolcn pollli",isen ;0 IlIltu" lllahdolliscbi
·rolll"· ,·asta "kuHn k ,isiuecll ist,iii liinsimaiscn taid"mll"iik in tlllk illlube"-S"
I'crusk,l;l1loni lb tlrkoitln s...'l b isu musiikkia. iob e~illl"rkiksi levykaupoissa ei löydj'
n imckkcidcn \·,mh" n1usi ikki· (en nen b:lrukkia s,i .....:lklyt teobet ) tl i ·nykymusiikki" (t9(Xlluvu n alun i:ilk e"n "t..·ellelj"1 Icok,,,I) :llIa. i,1 ;ok" silen ilnpli~i it1 i sesli m:i:iriuyy ·t'l\·allisek~i"
musiiki b i. Pel"Usb,mon koost u u ":lm,lI"n lllj"ÖS bn~i"ui"e!l laidClllusii kin OIJCtuk",-'cn
keskillyneiss:i lllusiikkioppiJaitoksis,,", selJai",-'sta musiikista. io(a ei nimiletii miksikään. ia
jola ei siis tar.-itS<c· kutsua ,·anhaksi (ai uud"ksi Bruno ,>: ,,111 (199;'. 8·;) S;1I1()(}
j"h dys,·" II:!i:lisia
Illusiikk ioppila itoksia
urkastellessaan
,,11,[
länsimais"n
laidel1luSiikk ikulltu urin ( ·dllssinlllr"eslC>1"I/ "lIIsic ·") kcskeinen ohjelmislo k ,isin,i;i aiallisesti
vuosien 1-20 ia 19.W \"illisenä ai kana s;;\·cllcll}"'i musiikkia
Koloni:llbmilla tarkoitetaan ylc"nsii sella iSia tilann "ua. ioss :1 jonkin m:lan CdUSI:I;,U
\\JnkCU\\J'·,u 10isC~'1l l11"ahan. aS\.'nu,·,1t sinn(' ja asctta'·:1t '":llIoil1:lmaansa maahan laillis"n
i:irjcslelm:in. lullilukscn i" I1lUIII i nStil\llion;l,tlise( r" h'll wet. IllllJCrialismi puolestaan on
yleisc mpi kä,ite. joka ,·iina:l llluunbi~iin h)"\"iibibyUÖÖn. hyÖlrnlis~-.:n ;:1 riistiimi"'-·...'n
)X'fllslu'·iin suhlei si in . ioissa ei ku it enkaan 0 1" kj"sc 1a:liaSla ja ~\l u nn it cllll'l:I si,·iili,·'lcs{Ön
"SIlIl,ltlliS<c'SI:I. Koska imIJCri;lIislbi:1 ia kolonialistisi:I suhteita on eri aikoina ia eri 1);likoi"5a
ollw monenlaiSi'l. n:iiden k"hdcn kiisin",<'n ...:;Iiset erot eh·iil ole kertakaikk isen seh·iä.
Olills t99-. 1.29.)

bunii~~;1 ;1~uiS$;l Suoralla ki;ddti; voi \·;mno;l. etti; niiiden tyttöjen siingyn
;111;1 d pöly ;l$ll eiki; ji;iikaapissa ole homehtunuua juusto;l . \ ';lin yksi
seikb ;UydUU;l;l : mahunevatko otk! \';lT1helllmiten iireitäkin kurinpiliiji:i'

Katkelma

oSOitla:l

kaikessa kummalli suuclessaa n

kilpailun

"suurimman

joukkueen" (STI 22.11.95 j;1 2-1. 11.95: Kotilllaa 8.12.95) . ppanibisten. kaksin k ertaisen toi seuden.

K ilpa iluun osallistunee t j:l )Xlnibiset t uotettiin Toisiksi

ensinn~ikin su hteessa 'rot uun' ja et nisYYleen sek~j lOiseksi sukupuoleen. j'l'l yös

ep:iasiallinen k irjo ittamisl"n talXl rakenta:l oS;l haan eroa ki llxli luun os;\l l istuvien
valkoisten ja ei -valkoi sll"n miesten ja naisten v;ililti: t:ilJ;i tavalla ei voi k irjoittaa
misl;; tahansa viulisli ryIII1l:ist:i
Ei-valkoisten na isten kak sinkertainen toiseus Unsimaisessa taidem usiikkiku lttuurissa tul ee seldsti ilmi \,\Iienissj - tu ossa Euroopan huom:wavimpien ja
Urkeimpien 1l1usii k kikeskusten joukk oon kUlIlll\'assa kaupungi ssa ( Klein 1979,
615: Virumo 1992. 229) - toi m inn Wienin filharmonikkojen henkilöstöpoliti ika ss:!. Wienin filharmon ikot 0\';11 sa:m eet - \Osin vaSl:! viime aikoina - runsaa st i
julkisuulla sen vu o k si . ett:; o rk esteri ei \'i ime aikoihin asti ole hydksy nYI naisi;1 eib edelleenLEin hvY;iksy ei-\'alkoisia muusikoita p senikseen ( b;. esim.
Osborne 2000:1/ 1996 : Osborne 2000b : Osborne 2000c).8
Wienin fll h:llmonikk ojen seksistinen ja l~lsisti nen ideologia lauSUltiin selke:isti
julki muun muassa 9 Eilllisen Saks:m \ ':l ltion Lldioss:l ( I\""csldelllscbe RIII/djl/llk)

\996

I:ihetetyss:i l~ldio-oh jelm:lsS:IIO. jossa keskusleli jo im ol ivat wieniLiinen sosiologi
Roland Ginler seb Wienin filh:lImon ikkojen kolme muusikkoa: kakkosviulisti
H elmut Zehelner. Jyöm:isoit1aja \'(l olfgang Schuster ja soolohuilisti Dieter Flury.

8

9

10

YlI;; 01.:\';, k'lkellll:l 011 11';11 klllllmallln(·n. ~·I1'i Illieluusti Si"UUll:,iSin S<.:n en!.::; pys;;)u yisi
l"k"li,i kommenlolm:lan . .Juuri kUlllndl i<uu,; kuilenkin \'e1l"0il1:':' elsim,i,in \':lSl:l11Sla siilii
kUmpU;l\';in ky <ymyksiin: .\ liU oll1o\,del1 m;1I1doll i ~1'la ; l\e,wslii \'oida,m puhua ollloia'~
.\ I ollel l\e,;ki-Euroopal1 ~infon;:lorke~lerir 10leUlI'lI"al samanbilaisl:! h"nkilöslöpoliriikb"
kuin W'enin fil harmoniko(; Tsekin 1111m"lllonikOl "';\':;1 myö~k,i:in p:i,isl;i ri\'eihins:i ,wbia.
i" Ikrli inin filharmonikkoihi n nallwn <,li ~·nsimm:iisl;i ken"" kiinnilyksen \'uonn a 1985
(O.,)x>rn(>2000:1 1996). T,i"" r hl"nk""i on "YY1:i mui.' l" " . "n;; S;,ksa" ia lIäl"allaa pi{]el1iin
Sil>eliu,·kilp"ilu"" kin b n~i ma i ,""n l :!id cmlJ~ii kkikll llluurin ydinalucina. klllen lu\"un " Iuss"
jo "",1I"ilin.
Ork"Sl"rin I"a<i<li'ia ].:Jl"intöp <ekil1:U myö, filh ,mlllmikkoj"n "min"n p"h"eniohlaia OIlO
Slr" sser ( I'F4. ~il"""mn Ul O<borne 20001» mu i<relmb<""n: "1 hoki il inrorre{'( lh;11 loc:by
Ih" appliclllb play I"...hind " '("n.:~·n, 'ln arr;l11gen,enl lh:u w;, s brouglu in "fler lhe Sccond
\X 'orld \X ';lr in ord"r 10 ;,s,ur" ohi ~"::li\'" judgm"ms. 1 conlinuously fou~hl againsl il.
espc<"i;tlly " fler 1 I",("m" Ch"irman of Ihe Philharmonk. IX:G1U:;.c 1 am ("Onl·i lK~·d th,n 10
lh" arli,1 al,o l",lollg' Ihe person. Ihal om: mllSI nOl onl)" Iwar. 1>111 al.>o S<.....:•• ill order 10
iudge him in his elllm! p,.·r<onalilv [.. J hen " grolcsql1e situ;nion lh'l1 pb)"cd il><:lf Olll
aftcr ml' R·tiR·nK·nt. \\"'" nOl ;lblc 10 (h,mge Ih" Sil\l:l1ioll. An :lpplicml qualil"icd himsclf as
tlw b .... sl. :md :1< Ih.... ",:re"n \\",, ' r;li ' ed. lh"r" ,lood a Japan .... sc I>efore Ilw S111111K·d jury. fk
\\",,~. ho\\"ewr. 11 0 1 "ng.lged. I)("CIUs<" his bc(· did nOl nt \\"ith lhe 'PiuiclIo-l'olk:<' uI" lhe
Ne\\" Y"ar"~ Conc"n.Ohielman nimi oli ··.\ llI sik:1lisdw ~li,;o~yn ie' j":;.c " ,ilo.:lliin t.:inlisen S"ks:m \'ahion rad iosS:l
15.2. 1'>% (Osborne 20i)():, 1996).
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Girt ler: On mielellkiitoi,t:I, ell:i \X 'ienin filh;mllonin~'n orkesteri ei
koskt;lll hFiiksy i~i j;lp:mibi'1:1 t:1i mUl!!:l sell:1i51:1. .I o~ he ott:li,i\'a!. liimil
\'oisi joll:1kin ta\'a lla, lIlkoi~(l;'n seik kojen perll~t(:'ella , :lseH:ta
kyse,,'n~biseksi wknil;jj'erl kulllllllrin yle\';in luol1lelc'n, ,\ Iu!!:! lillllä ei ole
r;l5i5mb l
Zehetllef: Olemll1lc' :1Iu'I:1 lii!l1ien puhunlc'et eritybi,t;! wkniEiisislil
omin;li5l1l1ksisI:I, ,iilii. mucn 11lu,iikki;1 tiiiillit tdldilitn, ,\ Ieittin musiikin
lekemisen 1:IP;I1111l1C lii:tlU d ole ainO:1~[a;1Il tekninen WilO, \':1:\11 jOl:1kin
"""Ibb[a, ioll:l on p:lllon !..-kemht:l ,idun kanss:l. Sielu ei ;1I1na erOllaa
ihe:!:tn niisl:t kullluuri'bt;1 luuri'I;!. jOtb mdllii on t:I:il!il KeskiElIr<X>p:15s:I , Eikii "" mrö~kiiitn salli itsdiln ero!..-lI;t\':1Il sukupuole"la,

H
Jo» :lj:lle1b:l1l, dl:i m,I.Ii1Ill:1Il pitiibi 10imi:1 kii11liöp.:ri:1att.....dl:1. on
Iuonnollisesli itr»yttii\'iiii, 0:(1:1 o lo:mlllo.:' ryhlllii \':1IkoiI10i,i:l lllilc"lllUU»ikoit:1.
jOlb esittit\';tl vksinoma:m \'alkoihoisten mieSllc'11 lllu, iikkia, SI;' on
1~I~isti s la ia so.:'ksblbt:i :ir~yty~lil , 1- .] Jos saac!:l:ll1 :lik1:1I1 keinotekoinen
t:l sa-:uyoisuus, llllc'l1detii:in jot:1in l'riltihn liirkeiEi. Si k ~i olen \,:Ikulltlllnlll.
I'tI:l on alyokast:1 hr\';ik,Yii l ilmil r:1,istil1l'l1 ja sek,i slinen ;ir'ytys, kosb
:.clb incn :ISi:l. job (cllliiisiin keinotckobl'll ilunisoi kl'uk skn
y rnm:il1:itniscn \':11";1";1, ei yh:ibi , ;lIn:111o: [;1"0111:' , (:,il<..--er:lIlnut Osborn..ZOO(}.! 1996. Z. kI:illl:hlYI engl:mnb[;1 TLI
Til ss:; radio-ohjelrn: ...,,,a PUhUl:I;11l lielYSI:i I:imisen m:l;l illll~ln OS:151;1. joki
nimel:;:in I\eski-Euroopaksi ~Illan Hall (1999. - 8-- 9) 011 ditt:inyl. eli:; Unsi on
,<;el\':lslik il1 )'hl:; suuressa m:;iirin idea lai lieny kisill:' kuin ma:ull ieleelli nen losise ikkt Sibdius-ki lp:lilun yhlL'ydess:i bnsi ja I\esk i-Euroopp:l SL'n osan:1 heriitI:;~;

moni;! kysymyksi:i

il l ilbisi:l m e rkilyksi:i I:;m:; IXlikkt Sibelius-kilp:lil11a

bsittele\'iss:i lek!otei ss:i S:t:l? :'I.lillaista musiikillisIa iclenliteelld 1:;111:; paikk;!.
Ke:.ki - EurooPlxl,

l:lkent;I:I?

P i l;t;~ikö

selbisten

busumi"·I1 .

jOiSS:l

Keski-

F.U rooP;lSt:1 puhut:I:l n liin';;lll;lisL'n t:ticlemusiikkiklllttllurin i h:ln l1oilUl1a p:likkana, implika:u ioit:l ja seurauksi:t mielli:i t:lrkemmin?

Itä ja

lä nsi

Jo eddEi kisiteltyien esimerkkien perusteella !.;:iy s"'h':iks; kUn ja Unnen
\'iilisen eron merkiUiil'yys Sibeliu:.-kilpailussa muk:tna o lleiden \ ';ulistien j:1

sidE! ,s oiletun Ilwsiikin iclellli\L'etin r.1!.;ent:tj;lna, T :iIU ...·1'011:1 on bnsimaisess:1
kl1ltltll1ri.~a j:t lietyst i taidellltl,iiki,s:1 sen osan:ll 1 io pilk:; hhloriansa, Orientti

on ollut Euroop:m r:tken IUrll i.'K'~ ':l \·ar:.in merkiu:!I':i Toinen. Ed\\'arcl \X '. Saidin

( 199519- 8, 1) sanoin L·f.i:) EU rooP:l ll

-s~ ...'immisl:i

ja

10iSIU\'immista Toisen

kl1vist:\ - , jolloin Orienni on :tllllamn Ill:EirinelL'm;i:tn ElIrooPP:13 tai L:in1t;i

tl
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Ek"..:mislIlId,,'la ia "ri"III"lhlll,'t' '''II "~an" I:in~llll:II''''',' nlll"i,kb,,, j,:" Ildl ll1:1n (Ed,1
1\.l9l:l, Ork'ntalbmi"I:1 Un'illl ,I'''~'''., t1lu,jik"", ks . ';:';111 11,"11 1',1') 1.1, t\"rk..,L, 1')9R, '\lc'Cbry
W)2 , 5:,;d 1991. Thi:1IU 1')')')

toimiessaan sille \":tslakohtaiscll:1 kll\":ma" idc;lna" pt:rsoona l lisuulen;t ja
kokemuksen:!. K un Euroopan Uminen rai:l on ollut bajt'nlwllisen raja" niin sen
it:iinen raja on ollut puolustukscn r:lj;!. jolla on ollut keskein en m erk it ys
euroopp;llaisen identiteetin muodostumisessa ( Ddanty 1995" 7)"
Aasi:tbiset oli\":lI Sibeliu:;-kilpai lujen n:ikydn "rodullista" ja etnist;i toisellIla
edusl a\"a ryhm:i. 16 \"julbtia koko kilpailun kai k ki:la n 57 os:mou:l jasla tu li
K:llIkoid:ist:i (5(//"011 Salloll/(f/ 28" 11"95:1)" Tapahtum:tan osallistui eniten edustajia m:litl:lin I:tsketlUn;1 J;l p:mi~t:l. joka on jo melkein \"iiden \"llosis:ld:m :lj:m
ol lut bnsim:lilIe mcrkiu:id T oinen (ks" esim" :-'Iorley &: Robins 1995" 147)"
Erityisesti \'iimeksi klllllnt:ina nlo~ikymmenin:i Japani on ollut Einsimaillt:
ongel m:l Eurooppabi~\::t ja yhdys\":dtabiset O\":lt ollt"el huolesluneit:l sii1:i. eU;i
Japani pyrkii hegemoniseen :Isemaan m;l:l ilma:-s;l" [);Ivid "\ Iorley ja Kevin
Hobins 0995" 153) 0\":11 ('sitt:ineel. ell:i t:il:i huok'slulleisulIHa tulisi tarkastella
ellrooppab isl :1 ja )"hdYS\":III:l laista modernia k oht:l:tn tunnetun ep;i\'armuuden
konteksliss:l :-'Iodernisaalio oli kUlllUlalih"inen j:L lule\"aisllllleen Sllunl,Lutllnut
projekti" joka perusllli kehityk:.elle j:1 teknologiselle edi~lykselle" ;\ Ionet modernin peri:l:meet oli uni\"er~:I ;llbllus\"a:Hi111uksjn ..."en tarkoitellll \"ieI3\"iksi myös
Euroopan ulkopuolelle" J:lp:tnis~a t:im:i projekti i ... tutelliin \"aI"5in suolLliS:l:tn
maaper.i;in: nyk~"isin J:qxmi kuuluu m:l:lilm:m .'Iuurimpien 1:l lousmahtien joukkoon" Obid")
Voisi kuvitell:l" elt:i j:lp:lnil:li~kilp:!ilijoiden runsas oS;lnono Sibelius-k ilpailuun olisi :liheuttanut IlUole~tuneisulLna I;insimaiscn \"iulunsoilOn 1:15OS13 ja :lsemast:l"12 Japanilaisia ei :,uomalaisessa mediassa kuilenk:l:ln kohdeltu uhkan:t"
Ileit:i ei ryhm;in:i pideuy (:'dl:'~ \":Lkt\"asti oleu:l \'ina kilp:tilijoina Wnsimaisille \"iulisteille" Aino:1 j:lp:Lnibbll:'n \ " illli~lien t:tila\"uudl:"l:t kerl0\":L I:!usunto esiteuiin
l11edi:I.'>5:1 kilp:liluun 0:,:1:1 Ollaneen ~uomabisen \"Iuli.,tin .:iki kenenb:in toil11inajan loilllest:!.
""En usbtl:1 nyt toh"o:1 mil.L.I11" Kilp:lilu on toddl.! kO\":II;I~inC:: l1 " "\Ionill:l
.'IOill:1Iill:1 on lbeil:1 kllp:lilul"oilloj:1 t:lk:ln:lan" .I:1panil:ti,c::t tuntuil"at O]<'."\":ln
Imi 1:lil:l\"i:1 j:1 vid:i l~IUh.dlbi;\ kuin \"iiliPl"tyt "" :11"\"ioi Kati \ "in:l11<:,n" IE/elii511011/('1/ 5(11/011/0/

2 1"11"9'\ )

Yleens;i j:lpanibbilll:' nimeuiin - toisin kuin \ ' il1a~en yli:! ole\"assa busun- slereolyyppi.,i;i nl:'gatii\"i ...ia o1llinaisuubi:!. joita mt'di:l,s:l toisteltiin kylEhlymi.seen asti. J:lp:u1il:l hten \"ilLlislien kerrouiit1 ole\"an ep:iyksilöllisd" per~oonat[omi:l" ep:ik:tri ...m:t:Ltti ... i:1 j:l teknisi;i soittajia" L"hk:t:1 japanilaisista ei p:\;\'-'~yt bnsimaisille \" ilLli~t('ilk :,p\lym:iän" koska heicl:in l :li ton~:1 tinsimaisen musii110S~1

kin soinajin:l yksi111icli'csll :1I"\"ioltiin \"arsin heikoik:-.i"

12

0" ~yrL;i ",ui,u;!" 0.:11;; kilp"liluut1 mukI:'" p;;:;"o.:<"L \"iuli'LiL olivat io ),:,iYI1('<'1 I:ipi
c",ib"innan n.luhol<"n rl\:n.I~Lcclh t-:i lp:lilun :!I).:ucr:Lin).:Hiln ei ,ji, p:;:;s<rL muk:tan ).:u).:;t
1:l h:IT\~" ,",uliqi
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Rich:lrd Dyer 0 99- , .35> on \':llkoisuuHa k;isiuele\'iiss:i kirjassaan \'fIbile
tod ennut. elt:i useimmissa I;i rmenc lo ku\'issa suurin uhka \,:tlko isia kohtaan
tulee "p:lhOilt:1 va l koisil!:l " i.:ik :l suink:l:tn alkuper:iisasukkai]I:1 1:li meksikobisilt:1. Tim;i ei h;inen mukaansa kuitenka:m aseta \':dkoistl'n :l sem:I:1 n:iiss:i elokuvissa kyseenalaiseksi , Jos ei-\';l lkoisisu teht:iisiin I:innenelo ku\'ien suurin uhk:t.
hi.:ille myönnelt:iisiin scll:t iset t;l hdo n j:1 taidon h :l liteetil, jo tka tekisiv:it heidät
S-:lrn:lnan'Oisiksi \'alko isten k:!nSS-:I. Samanl:tinen tila nne val litsi Sibelius-kilpailu a ].d sillele\'iss:i rnediateksteiss:i : ei-\':llkoisille k i lpa ili joille r.lkennelliin
Silxolius-kilpailussa sell:tinen em i nen ja 'rodullinelf ident iteell i. joka eSl i sen ,
ell:i he olisi\'at vo ineet 0 11:1 yht:i \'a ka\':lsti Ol ell:I\'[a ki lpaili joila \':llko isille \' julisteille kuin heidän \'alko iset kilpakumppanins:l.

"Länsimaisen viulunso iton ohjeisto"
Akki:lj:ntelemalta kuulast:I:1 itsest:iiinseh';ilt:i, ell:l Sibelius-kilpailu ssa hyvin
rnenest}',,:in kilpailijan t :l~lyr osaill;la ky·..y kk~11en s:i nimenom:l;m bnsim;l isen
perintt..>en muk:tisessa \'iuJu nsoin:lluisen 1:I\'assa, Täst:i :lsi:ISla kirjoini \lJoden

1995 kulttuurilap:l hlumia

kena:I\':':;:;;! jutuss.aan Juhani !\.oi\'isto !/kassa (28,12,95),

Ja miU larkoill:w kil p:lIll1\'oino t;til(!'eSS;I? Se 1:l rkoin a:1 p:m.'IllIllUUII:I,
mUU;1 se I:lrkoiu:w myös ~i l :1. en;i \'Oil!:!;:1 on muil:1 pa r-=mmin pyslyn)1
OI1l:!ksUIll:wn li ....lyll siHimö;:iJit:Skllll;ill , Pekka KuusiSIa I'oiui siis myös
siksi. .... 11:[ h;in PY~ ly i t1 0ud:1lI ;lIn:I~ln kirjoill,I11l<l10nla ohjdslO:l siil;i,
mill:lis...-h;1 I:insimaisess:1 kllhltluriss:1 "iulun~o il on lulee ktlulost:w,
Siin:i mie ks~;i k:IIlS:1illl':ili5<:n kilp:lihwoilOnkin " oi lukea Illt:"rkkin:i
suom;l la isuud .... n ka ns:l in\,;i lislymisesl;i, sulaulumb.... st;1 kolni suuria
yhlen;i isku Itmuria,
!\.o l\·[ston kirjoillama jUl1 l1 on eribin en kuin muut Sibelius-kilpailu:1 kisittele\':it m edi,nekstil siksi, ett:i k il p :l iluss:1 soiletlll:1 m usiikki:1 ei m edi:1ssa nimen)'
1:insinl:1isen kuhluurin Illusiikiksi Linsim:lista t:lidenHl siikki:1 ei nimiIeli )' yleens:i mediassa mUUI:lmia po ikkeuksi:1 lukuunottamatta miksik :l:ln , !\.ilpailua k;isit telcvissii teksteiss;l kuitenkin sinl\tiin joskus muil akin musiikin lajej:1. jolloin
Wnsirnaisen t:lidemusiikin ja Illuidt' n musiikk ien \';ilinel1 I:!ro ja myös bnsim:lisen musiikin erityisyys (ulh'at esille, 15 Ibjankiyntep (:l i lleU\'oneluja eri musii -

Jj
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l.~nsimaiscn
1;lidemu'lIkl11 nllllc:illllllen !~P;lhIU i ~lbellu,· kIIIXlilu.l kJ~illcle,'i~"l
nwd i:uchlC;",,,1 hyvin h'In'om. HI,4/1-SIIQIII(,1I Sal/QIII I,'I/ I t;.l Z9S1 kol umni>!; b ..... -;.
R i~'<:lIIen ,·iiuasi Illllel"".... l i Un~lIn'li«'en tald"mU," kk"n kJ}1t,l m;illa luo nn" hdi nloj:l
-kori;~°:lmm:ln 1:I;.oin"n- ~l ",':ilwmm:in kansa:l ko~"kd~',.l - mu'iikki. kun hOin k"rlO1.
IIli lb i'1:I m usii kk i " oll,i h:~ lunnUl kuuli:! " ~ilxhuk~n I;lO.. nJoli ' I, :ii \':in tienoilb
ldc\'i, iosS;l- "eppo HO\ 'm h;l;hl;!1Cll", __ " prc~; dc nl ll \I ,Imi t\hlb" ,Ir\;l _ /.ii 'Jsl-S(t /'o.5..'l'
( 2, 12,1 99;:1) k irjoil <.11;1I1 l\ \lo<i , 10 n \'oi lon ",h 'illY,i, c1\:; " F;nl,tTldi:H"lo~,,, '""I"",i ,'allo ill",,,1I
huul o, ;a sUO'oionoSOil u"nyr.k)'. 10Ila i-1:1 ei SlI om"s,a k la __ hcn mu "iik in li bhlluk ~issa o le
ennen kOt.'IIU ", l'\imc:imincn l'dd lj'lIi ,iis "in;l -e n , ,,11:; p uh"en;1 o li I:;nsim"i~n
taid"mu,ii kin lis:i k,i joku "'0 ulkopuoldb o k,-"k"i lll:l:irildlj' mU ' li kin b ii.

kin lajien v;ilil b ei kilpailun sisii l Ei ja sen ohjelmistoa koskien byty. jonka
vuoksi kyseess:i o le\'aa musiikin bji;\ ei tar\"innut nilllet;i. Tietysti t;illl;i nillle:im:itlömyys oli osa ]cun tuona massa sit:i itsest;i;insehyytt:i. ett:i Sibelius-kilpailu
on Einsim;lisen taidemusiil-;in I-;ilpailu. \":iin bnsimainen taidemusiikl-;i IllllOdosltli kilpailun sis:i lEi normiksi. jonka kulttuurinen Fl historia llinen erityis~rys ohi-

teniin.
Edelb 0Ie\';1I1 /fl?(lssa (28. 12.95) ilmestyneen tekstin viimeinen virke, jossa
puhutaan suomalaisuuden kans:li n\'iilistymisest:i ja su lautumisesta suureen
yh ten:iisklllttullriin. on \'arsin mielenkiintoinen suhteessa Einsimaisen kulttuurin ja musiikin lIni\·ersaalislluspyrkimykseen. "Kans:linv:ilisyys" miiiirittyy tekstin mukaan n imenom:l:lI1 l:insimaiden dliseksi kanssabymiseksi. Samalla
tav:llb "yhteniiiskull1uuri"" on tekstin mukaan bn sim;lista ku lttuuria .
Suomalaisuus ei itsestiEinsddsti ~'h:i edelleenl-;:i:in ole eiki varsinkaan menneisyydess:i ole ollut osa \'alkoisu Einsimaista l-;ultlllUri:l (ks. Kemibinen 1993).
Yhteniiiskulltuuri ei synny eri kuhtuurien dlisen ne-uvottelun tuloksena. vaan
uusien kulttuurien. kuten edelEi ole\':lssa k:nl-;elmassa suomala isuuden, SllOSlUess;\ noudattamaan jo \'almiina ole\'a:1 Einsimaisen "yhteniiiskulttLlurin" "kirjoittamatonta ohjeistoa"
P:i:is:i:intöise-st i japanilaiset kilpailijat edustivat toiseutta suhteessa bnsimaabisiksi m:i:iritt"ltyihin llluusikoihin. T:im:i merkityksell istiimisen t:lpa on
v:lnhahlavuudessaan varsin Inielenkiintoinen su hteessa siihen. enii Japani:! on
jo pilkibn pidellY ensimm:iiseen maailm:l:l!1 kuulu\'ana valtiona yhdessii
Euroopan. USA:n ja t\LlSlrali:1l1 bnss:l (ks. e-sim. Shohat ja Stam 1994, 25) . Siitä
huolimatta. etlii kUn ja bnnen viilise-l1 eron merkitt:i\'yydelb on pitb historiansa eurooppalaisen identiteet in rakentumisessa, bikki aasialaiset muusikot
ei\·:!t kuitenkaan itsestii;inseldsti mii:iritlyneet Sibelius-k ilp:lilu:l bsitteleviss:i
mediateksteiss:i Toisiksi suhteessa l:insimaisiin kilpailijoih in.
Kilpail un j:ilkeen media ssa esill:i olleessa Pekka Kuusiston levytysprojektissa jalxlni:! bsitelliin yhten:t bntisen I-;uluuurin maana. 13.12.1995 kY111menis<i
suomalaisissa sanomalehd issii julkaistiin STf:n uutisen pohjalta juttuja. joissa
kerrottiin Kuusiston le\'yn:idn Sibdiuksen \·iulukonserton. Samoissa jUlUissa
ma in itt iin Kuusiston oIC\'an mukana Helsingin kaupunginorkesterin seura:I\':1I1
syksyn .!alxlnin kiertueelb.
-Pekka Kuusiston i<l Helsinki Filh;tr1l1on ian soilOss:I o n SUOlllalainen
kllltl\lllri 1nrh;limm illaa!1 ja uskon. ett:i kapellimestari l.eif Segerstam S,I:1
aikaan sibeli:l:misen soinnin. jota \":lrsinkin Jlpanissa osat:mn arvostaa.
k\"y-yluiön loimitusjoht:l j;t Reijo Killunen uskoo.
Uu si len'-projekti on t,lI'koitettu jU llri Japanin m'lrkkinoilk. jonne
Helsinki Filh:lrmoni;l suunta;1 ensi syksyn:i kon serllikiertuedle
Segersl:lI11in johdolla . \ 'iulusolistin:l m:l1bll:l on Pekb Kuusisto. (lS
13,12.95 .)
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Tiiss:i le"yn tekemistii ja k iertueen suunninelua koske,'assa jutussa Japanin
ja bnsimaiclen ,'i(listii ero:1 miiiirittiil ' ~it lekijiil h:il'j;j"iil. Lel'Y-yhtiön joht:ljan ,
jonka tehliidnii on markkinoida edustamansa yrityksen tuo tteit:l mahdollisimman tehokkaast i, puheessa l 'anluhta\':1. JqxlI1in oS:l k si Orienllb artikuloil'a
merkityksell istilminen 1l111llttllU nykl-aik:iiSt:mlll:lksi. Japanin j:l bnsimaiclen
yhteen kytkemisen m;lhdollist:I\'aksi puhet:ll'aksi. Seh'iiii on , ettil bnsimainen
n;lkökulma ja bnsim;lista bsin

m~i~iritl~Tii

tarkoituksenmukaisuus m :Llritt:U

kussakin tilanteessa sen. milb tal"alb Jljxl11ist:l puhuu:l11.
Japani ja j:ljxmilaist'1 tuott'ltiin lllt'diatt'kst<:is,.;:i - eddb olel'aa lel'ytysprojektin yh teyclessii tapahtunlllta poikkeusu lukullno ttamatt:l - Toisiksi eril:J isi:l
str.negio ita k~iytt:im:ilb. Stua rt l-Ia11 ( 1999, -- p 122 ) on osu,':lsti kutsunut
nimelb 'me ja muut" ([Ix I\'{'.'I and 16e Res/) siUi diskurssi:J t:li rt."presem:lation
jiirjestdmiU. jOSS:l bntish,::n j:l ei-Lintisten Y]lIeiskuntien dliset suhteet llloteta:ll1. Eihden nyt esiudelllii:in niit:llOiseUl1:lmisen tapoja. joissa 'meicbn ja muiden' ,,:l l inen etninen ja 'roclullinen ' ero Sibelius-k ilpail ussa tuotettiin ja

hit'I~lrk

kisoitiin. J-lier:ll'kkiset e1nisten ja 'rodullisten ' erojen tuottamisen prosessit

01';11

rasistisia bYI;intöj:i. joissa 'roclullisiin' tullllusmerkkeihin perustuI'aa lllokittel uj:ir jeste]miU "bytetiiiin sellaisten sosiaa1i~tt'n , poliittistt'n ja t:lIoudellistt>n ":iyt:intöjen perustelemiseen. jotka esUI':it tiettyjii ryhmi:i pii:ist:m:isUi bsiksi matt>riaalisiin t:li symbolisiin resursseihin-! I (Hal] 1992, 29-).
Rasismi m:i:irittyy tietysti eri 1:I\'oin erilaisissa konleksteb.';:1 i;l on siis sido"sissa si ihen :likaan j:l paj"kaan. jOSS:1 siitil puhutaan tai kirjoitetaan, Sibelius-kilp:lilusta

kertods.~:l llledb[ekste i.~s;i

clos~:I. jota Hall

rasismi ilmeni useimmiten sellaisessa l11UO-

(1992. 265) on kutsunut kultwurirasismiksi. 'Lilb r.lsislll in I:l)il-

b on ldnen mukaansa "ain "iihiin tekem ist:i esimerk iksi imperi:llistisen rotuhygienian biologisgeneenisen teorian tai f:Jsism in rotllopi1li~len pllheupojen
kanss:l. I';likb niiist:ikin ajattelut:lI'oista on yhii edelleen j:ilkLi n:iht:idss:i nykyhetken fasistisessa '"arkijiirjessii" Rasismi historiallisena ilmiön:i on mUll!t."((avissa: '"se on oikeutetun ja lll:lhdollist'n poliittisen bmp:lilun kohde'" ( ibid .. 275),
1I1yös Telln A. I':ln Oiik (1993) on p:linollanut arkipiiidn rasismia ja tutkinut
erityisesti e liitin rool ia nykl-yhtci:-;kunnassa einisen j;l 'rodullisen' ep:it:lsaan'oisuuc!en tllOllaj:llla. [liillien - esi merkiksi med ian . amm:wikas";Htajien ja
akatecmi~en

lllaailm:1ll -

IUOll:1ll1~1I

tuott:tmisessa . uusi11lamist."ssa.

diskurssit 0\";11 t:irkeiissii ;lselllassa r.lsismin

i l lllaiselllises,~:l

ja oikeult:lmisessa Van Dijk
Q\-:ll - hllo]i m:Hu huolellisesti

(1995. 17. passim.) OSOi1l:1:1 , miten \'alkoi:-;et ,,:liit il

!~lkenn etllsta imagostaan ~lll':litse\'aisina k:l11sal:iisina ja joht;ljina - olennainen

t,

tb_i,mi _ii, ~1"IIl;i;i myö, ~·lni, i'min, jolb I'lrl;oit"n _"II,"'tl "tnl'"n ryhm:in \',lIla·,,,,,m,,,,.
job r,lkcnluu c~imnhibi hidc'll, ll_l;ollnoll, t lpoic'n l"i lIIa;1111II"nl;uI'"n t~rust"db
t"hdy;tk t\l<,!;llletu;tlc. "rollduilk ;;, poi"ulhemi'llk. EtllOlh'lllc'l1uWn fI-hmkn

"'''1

mU(xlo~lumi'l·".L 'r"tlulii,e!' ja "mi,"l peru_le,,1
u_ein e"'''''''!;UI''''';'Sli ki<':1011I11n,,<':1
,oi'imsa. Ko~b dlll_l'JllI '" o k )b_~'_1I bytii," 'l "Iel" I;'L_ue. k'lyUn I;,i_iteu,l r,,~i~mi
kl"·""m;",,, hl<.:r;Lrkk"'en \·"I""lIlll<.:id~·n nll"xto,llHlli,tl 'c'b 'rudulli'k'n' ~'u,i "tn,'1c"n
erojen t~ru~I"e1b . (un D;;k )') 'J,i , ;.)
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osa Llsismin ongelmaa. Arkip:i idn clsismi Idsiu:i;i beheiset miel ipiteet. asentee t j:l ideologLlt seb n:ienn:iisen pienet etnisd j:\ 'rodullisia' \ ':ihemrnistöj:i syrjiv;it t~Ot ja o losuhteet. jotka suor:lsti ui epasuorasti myöt:iv:l ikuuavJt va lkoisten \'aha-aseman ylUpit;imiseen ja d lw mmislöjen dhempkllToiseen
11l~dbssa

(\'an Dijk 1993. 5) esimerkiksi

:lS~ m :l:lIl

Sibelills-dulukilpail ll:l k:isitle!ev:is:-d

media-:l i neistossa ilmene\";i rasismi oli ark iaj:lltduksi mlluntunutta rasismb . .~il 

Ei k ilpailust:1 kertO\·:lt mediatekstit \'iiu:lsi\"at \'ain han'oi n eksplisiittisesl i 'rodul lisiin' tai dnisiin eroihin . Vaikka arl'o tukset lausutti in julki varsin seldsti. niiden k ytköst:i 'rodllllislluteen' tai etnisyyteen ei tuotu mediateksteiss:i esille .
Vasta tebtej:i t:l rkemmin lukio.:>ssa niiden rasistinen luonne tulee n;ik~r\';iksi .

Sys imustat j a vit ivalko iset muusikot
Helsil/gill SaI/omissa (21.1 1.95a) lausutt iin 'rodullinen' ero julk i
kiinalais~n Xi:U1g

eksplisii1tis~sti

Gaon alkuer:iesit\"st:i bsittelel';iss:i jutussa. Si in:i todeniin .

~tt;i

'Xiang Gao, 22. on tekn ise:'ti koInala isen osaa\'a \·ju l isti. Illutta soittaa usein
konemaisesti
sy..-imustan

Parhaiten

ldn

soitti

H oward Watkinsin ."

musuksi""

pianistiksi

n:iYlliU

:' Ioza rtl:t.
HO\\'a rc1

hienon

\Vatkinsin

~nsiluke m : dt a

\'anh:lhtal'ulIc!essaan JOP;l hll\'itt:ll"ahakin

ki itos

ehLip:i

n ime:i m inen

mel ko

tot~amukselt ;l.

pianistinsa.
"sysi-

vi:!1l0m:llta ja

!' y~dl\c!yn

k u itenk in

hetkeksi pohtimaan sit:i. m it:i itse asiassa tapahtui ..-illoin. kun Hei k inheimo
nimesi Ho\\"arc! \'\ratk insin "sysimust:lksi" pianisti].;si.
Heikinhdmo toteaa "sysimllsLII1" HO\\';1I"(1 \'\ ·at].;insin ole\':111 "hieno pianisti"'
jolloin ei-I':llkoisuus kYlket:Ein \'!1teen h\'\':il1 1l111usikkollden bnssa. 1·1:111 (1')(.1).
215-2 18) bsiuelee musti<;'n kielteisten representaatioic!en kOi\';l;\lnista 1l1yönteisil-

I:i yh ten:i rodllllistetun

r~prese111aa t iopriestelm:in

t:im:in bhestymist;ll':m eduiksi

kiist]misen t:ll);ln:l. J-I:in nime;Ei

pyrkitnyb~n ep:ita~ap;l inon

poistamiseen ia sen.

e11:i pyrkimys pentstuu erilaisuuden hydksynn:ille. Suht<..>-essa ei-I':llkoisten pois"':loloon

j:1

poissapit]m iseen

bnsi1l1aisen

taid~musi i kkikuhtuurin

kent;ilUi

Heikinheimon busum:l \\ 'atkinsista Helsil/gll/ SmlOmissa yrill:i;i kiisl:indtt:i r:tkent;la myönteist;i represenUatiota sellaisesta kohteesta . job on pitb:in taidemusiikkiku luuurin p iiri..;;s:i ollut tOl;Utlll (ks. Hall 1999. 215-216). Halli n

0999.

218)

muban mustien myö11leisiin represenu:!tioihin rodullistetun representaatioj;irjestelm:in kiist;ij;inii tai h;lasla j an~t liittyy kuitenkin se ongelma . etl:i kielteisen repret;iyLlent:iminen myönteisil1:i kUI'iILl "kasl':ll1aa mustien ihmis-

.~e11laatioj:irjest elm;in

ten o.:>Eim:ist:i kertol'ien esitysten kirjoa. muua ei riiflliimiillii syrj:iYlj kieltdst:i
k Uv:lsloa"

Watkinsin !l11'önteinen rodullistenu represent:lat io 10..;;in haasla:l Einsi-

maiselle taidemusiikkikul11l1urille ominaisen 'rodullisen' b inariteetin. \'alkoisen ja
mustan merkitybellist:illlisen tal·an . lllutta ei l"iilUiimiif/ii syrj:iyt:i kielteist;i kuvastoa eiLi I';lrsinb:ln murc t binariteetin perustaa (ks. Hall 1999. 2 18).
Linsimaisel le taidemusiikki k ulttulIrille tl·\'pill i nen. \'astakkainasetteluun
perustu\";! 'rodull inen' represenUatio ei huolim:w:! 'svsimusulle" \Vat].;insille
lllyönnetyst:i "hYI":in pianbtin" m:Eireest;i murru. siILi h:[n on aino:l Sibelius-kil-

159

pailua k:i$iueleYiss.ii mediatek steis~;i mainil1u mu ~l a muu$ikko, On ihniseh':i ä.
el1:i 'rolu ' j:l etnis}'Ys m:i:iriu:l\':it \'oim:lkbasli bnsim:l i$ta t;l idemusiikkikull1Ull ri:t ja myös kilpailuun osallislllneid",n \'iuliSlien id",nti!eeuiii 'rodullislen' Toisten
poissao lon kautt:!. "Hyviiksi pianistik.;; i" Illainitseminen haastaa k:isityksen bnsimaise.;;t:1 taidemusiiki$I:1 \'alkoisten musiikkina . mutt:1 tOiS::1:1 11:1 yk si llluSt:1
muusikko kilpaillls~1. joS$;1 \'iulistien [j'dksi esiintyi Illuut muu~ikot mub;lIllueuun:1 s:tloj;1 soinajia, ei lopultakaan horjuta k:isityst:i bnsim:lisest:1 taidel11usiikista valkoisen valtakulttuurin l11u."iikkina
Em:i mil ii sitten merkitsee se. el1:i juuri IllU$\an muusikon 'rodullisuus' lwol11ioidaan . kun etni syy~ ja 'rotu' Illlliden Illuu$ikoiden kohdalla p;i;i.<:iWntöisesli
jätet:i:in 1ll:linitsem:tlta? \ 'alkoisuu:,> on l:ins im:l ises~:1 t:lidemu ~ iikkikull1uurissa
niin vall\'a normi. eU:i ~iit:i lX)ikke:lI11inen Illt;'rkit;i;in. Toimiuajien mieleen tusk in voisi kUvll elb piilk:ihlih-:in ni11letii \':Iikkapa Pekb Kuusisto:! vit ivalkoisek si \·iulislik$i.
Vast:1 'rodullisten ' tai etnisten Toi:-ten !:isn:iolo :liheul1aa myös \'alko isen
identiteetin jos ei \':i!tt:im:iu:i o ngelmallisIlImisen niin ainakin n :ik~'\':iks i tulemisen. liinsimaiseSS:1 medi:lssa \'alko iset asetet:I:1Il ta\';dliseen ja yleiseen asemaan, jolloin \'alkoiSlIlIS ei ole e rit~' inenrolll ' , \'aan ihmisyyden Ill:iiire.
ValkoiSllllS o nkin m:i:iritelty Li s it ('ek~i. joka lekt;'(' \'alkoisel n :ik~'\' iksi itselleen
'rodullistettuna' k:itego ri:ma ( Andermahr, LO\'ell & \\'olko \\'ilz 199- . 236),
Valkoisen kulttuurin \';II!:l-asema ja \':llko isten etuoikeudet f uh,eessa muihin
etnisyyksiin ja 'rolllihin' 0 \':11 mahdollisi:l pitblti juuri 1':llkoisulIclen luonnollist:llnisen turvin. (Dyer 1997, passim ,) \ ':llkoislIulla \'alkoisten naisten eJ:im:iss:i
Illlkinllt Ruth Fr.:l1lkenberg (1 993. 1) eron aa \'alkoislllJClen k:isineess.ii kolme toisiins:1 liil1y\'ää uI0l111\'lIl111:1. Ensinn:ikin \'alko isuus on rakenteellisen paremmuuden, 'rodull isen ' etllo ikeuden paikka . Toiseksi se o n "n:ikökulma" (slfIlld/X'illt), paikka josta k:i sin \'alkoiset t:llklstele\'al itse:i:in , muita ja yhteiskuntaa.

Kolmanneksi \·:llkoisut.ls \'iillaa selbisiin kullluurisiin bYI:intö ihin, JOIk:! O V;ll
rleens.ii huolllaamattomi:1 j:1 nime:hniiuÖmi:i.
Viime :Iikoina monet tutki j:1I 0\':11 \';I:Hineel. eU:i \':llko isulIden 11IonnollisulIs
ja norm:lali.~lIus on puren;I\·;1. Valko isten pitiiisi oppi:! h:I\':litsem;l:ln Ollla valkoisuutensa seb 'rodull i nen' ja eminen erilyisyytens:i. Rich;lrd Dyel'in (1997,
10) sanoin ''''alkoisuus t:iytyy tehdii o udoksi" . V:llkoislllltta on perin \':like:1
ha\'aita ja analysoida juuri siksi. ell:i sille on omin:l ista n:ikyrn:inö myys. norma:l lisuus ja luonnolIiSUU$.
liinsilllaiselle t:lidemusiikkikuhtllurille on tyypillis\ii ku lttuurisen erityisyytens;i peitt:iminen (ks. Citron 1993, 26). Eriis tapa peitt:Ei bnsimaisen t:lidemusiikkikulttuurin erityisyys sis.iiltyy k:isitepariin Illusiikkitiede j:1 elnolllusikologia .
Näihin tie\eenalojen nimityksiin sisii!tyy ajatus siit;i, eU:i Illusiikkitiede ( jokI
perinteisesti on tutkinut \'alkOlsta !;insilllaisla t:lidemusiikkikuluuuri:l) ei ole erityisesti minLiiin etnisen rybm:in Illusiikin tutkimuSla, kun t:tas etnolllusikologi:l
(jossa l:insim:l inen taidemusiikkikuhtuuri on ollut \'ain yksi m:lhdollinen tutki-
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tllu:<kohde 1110nienlllUiden mu:<iikkikuJullurien oheJl:tl b nla:1 jo nimilykst;>ss:Ein
mukanaan l1111isIlUU:<l:1 11l11.' iikkikuJllllu rien etniSt'st:i eril)'isyydes!:i , $i in;i l11;i;irin
kun etnomllsikoJogiat1 on o~in \'irheellbest ikin ;tjatdll1 ke..:kitl}'\·:in pikemminkin
ui koeurooppa Ja isten mtl~ iik k ikllln \.1 urit'11 kll i n b n 'Im:1 ben t;l idemllsi i k kikultlllurin tlukimiseen1'i, tieteen:tb n nimitys on os;.tltaan luonut j;t lIusintanul k:isityst:i
I:insim;t isen \'alkoi ..en \'altakllltlUllrin ep:ietni~) 'ydt;'<;t:L

Ei-valkoisten muusikoiden kielteinen merkitykse llistäminen
Valtans:t lehdistöss;i Sibelills-kilp:tilul1 aikana ilmeslyneisl ii kll\'ista esilli
va lkoisia muusikoita. I/elsil/g ill Sw/Om[sS{/ (19.11.95(': 20. [1.95a) ilmestyi
kuitenkin :llkllkilp:tillln :I ikln:l per;lkbisin:i p:ii\'in:i k:\k"i kU\':lIekst ien tl1uban
S:Hn:l:1 :tihella. kon ..enti":lliin tlltLJstllmi~la b:.itteled:i kll\·:t:I. jotka t'sittidl ei\':l lkoisla muusikoita , En,immilhes~i kU\';lssa (J/S 19.1 L95c. !\u\'a - .) n:i ~1el:i;in.
miten 'Salsl/mi Tamai II/III$I/li 1..' 01I5('l1Ii50Iilll s(iesliijållså Tilllo Koskisel/

t~

Ki',l\" pocnNuu "d""n.,bn 1ll.'.'nil<·ldk koI1l<',.. n <'l~.1 n'1<.1od,<'n k;1\!1I,' Jo ~lun,II.1
I"hl i<'n <'I11"l11u_lk"I".:11 ,'' ,,, p;linr>lI:Il1<" ..1 O:I110111l1"kolol).(l,1I1 1I1,,:.ri1l\""11 piko:mmlllkl1l
mO:1<Kiil1 kUlll k<,hl~·cn_., mllk,I'"-,,,; i" m:i;irndlcct cll1omu" kf>togi~lel1 """1O,;I'el1
'Ol'ch,,\;m (",ih·lIlai.•Ir'11 I1HI,,,kkicl1 tutk im"c'cn 1"- C'1I11, .\Ic~er, ]992, <) . Kä)'l:;nn(i~,,,
Un,imaincn l;o,d<' lllll,ilkki <,n o,il1 ,"ukin '}'\" I;i. dt:i 1:><:1'Inlcl'U Illll'likkilicdctt;i cd ll'lal,ll
lulkij;1I 01;'1 kc_kill )'n<,,:t ,111\<':"1.'.'" I:iml11l:,i'<'n 1;oldc'l\l\l.i,kkikulllllu rin tlIlklllli'cl."n.
,aanUl cm<'I1l""k"t oj.: 'c'n 1,lhol", o_"k,,-,cn melko ",h.ln huomi"I,'
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Kuva 8.

k(lIIsso" Toisen kuvan (1-1520, 1 [.95a. Ku\'a 8.) :Iiheena on kllvatekst in mukaan

se. eu;i

"tstber NolJ kti('i SI/IIIIIIJ/faiJ/fi 1IIII/s/II/IUlSSa kOJlserflisa!iiJl'

i\'luusikoiden 13\-allisiin kiytiintöihin ennen konsertteja kuuluu tutustuminen
konserttis3liin: he ki}'\':i! kokeilemass3. mi!t;i soiu:uuinen entuudesla:m ehkä
oudoss:I s3l iss:l kuuloSI:l:l ~1 Illnluu. T3mai ja :'\oh 0\':11 kUlllpikin seh';jsli
tekem:issli jot:lin näi s~i kll\"js~l. mllli:l he eidt soit;1 \·iulu:l:m. T:Il11:11 n:iyll:i:i
kUlInteJe \':ln s:iesl ;i jiEins;i Timo Koskisl :l. job pit :i:i kiinni n yygel in
nllonilelineelb olevasl:l nllOlist3. :'\oh puolesta:ln IlUUSIUU konsentiS:lliin
silom:llb keng:innauhojaan. Kll\':lssa n:ikyy myös h:inen Villlllkotelonsa ja sen
sisLilt:i oteuu viulu ja jousi. jotka on aseteuu lauialle Nohin viereen. Kumpikin
kllV:! - varsinkin Nohin klJl":l - esin:ij sellaisia asioi l ~l. jo ita bnsim:lisessa
taidemusiikkikulttuuriss:l ei yleens:i aseteta yleisön n:iht:j\':iksi : esitysten
harjoinelemisla ja keng:inn:l llhojcl) sitomista.
Konseneissa korostuu jllhbllisuus. jolloin arkiSllUS pyrit;i;in pit:im:i:in mahclo llisimm:ln bllkana siit;i lodellislIlldest:1. jonka yleisö musiikki:! kUllnnelles5;1;11) kohla3 . Harjoilleleminen on tietysti \':iln:im:itöntä toimit1t:I;1. j:l muusikoiden o n \'annasti syyt:i muiden asioiden ohess:l \'armi5Ia:l myös kenkiens:i jabss:l pysyminen ennen konsenin ~l lkua Soiuimen lauialle aseu:lminen on puolesta an l:insim3isessa taicJemusiikkikulttuurissa \'arsin kyseenala inen teko.
Soiuimia kohdellaan arvokkain:l esinein:! eikä niit:! la sket~l lau ialle ainaka:ltl
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muiden niihden , :'\'iiist:i seikoista johtuen k U\'a esil1:Ei i\"ohin varsin k ielteisess:i
v:l lossa. Vieb oudommaksi k u\'an merkitys muuttuu, k un kengannauhojen
yh teen sitominen merk ityksellisletiiiin ku\':uekstin il moinamalla \;Jva l b konserttisaliin lUtuslllmiseksi, ,\lerkillepam:!\':I:1 niiissii kuvissa on myös se, en:l kok o
k ilpa ilun aikana konsentisa li in tutustumassa esitet:bn nimenomaan kaksi naismuusikkoa, jotka ovat ei-\'alkoisen 'rodun' ui etnisyyden edust:l jia 16 Tamai j:!
Noh toiseutet:un n:iiss:i ku\'iss:\ kertomalla . el1:i heicbn - toisin kuin valkoisten
viulistien j:1 m iesten - on syyt:i tutustua konserttisaliin huolellisest i ennen konsert in alkua. Lisiiksi Nohin k uvassa konserttiS:l l iin tutustuminen merkityksellistyy varsin k ielteiselb t:lval b.
Japanilaisuuden ja
!~Iavassa

pohjoiseurooppabi.~ullden

"iilisen eron merk itsedt seu-

esimerkissii kahden du l istin luonnehdinn:n: "jap:lnil:t inen lem ppera-

menni" ja "pohjoiseuroopp:tlainen tyyli', Jalostunul l yyli aselluu olemuksellisen
tempperamentin \'astakohcbksi,
Oman I'~\rins;\ 1lI01',U Etcl;i-Koft',tn 1~ 'ttö jll-YOllng Baek j;! j:lpanilaistynö
Madoka Sato, ;oist,! kumpikin edusta,t i:tpani!:tist<l lemperamemtia,
1'0hjoisellroopp:tI,liSt;! tydb lUOI';U saksalaiSl l'tlö Andrea Duka,
Löwcnsl cin ja pllo1:tbispoika Radosl;lv Szulc. (15 r.ll.95, )
SIIOlllell klelell pemssol/okirjol/ 099--1) m:Eirittdyt $:lnoille lyyli ja tempera-

menni seh'em;iI';!t luonnehdintojen hier:l rkkisuuua $u llleeSS:t toisiinsa
tempcntmcntti [- -]luome.onla;Hu:
F1cgm(l(/lliIlCII,

kolecrillc!l /

(t'mp~ramem(isuuS ,

luomeen tulisuu s,

TIIlilIelI /, Ollpll o'/öllii,

o'/öss{i I:{/,'

temperamenttinen [- -] vilkasluomeinen, k lloh;lhtele\'a. railakas,
kiihk.:::i, \l!lin~n, T l'Ieliill O'l/ö TIm/ss;, LIIOllleellaml h.l'l'ill 1,
tyy li [- -) 1. tait<:,ilij;l!l, esil!:ij:in, tietl'n aian. koulukllnn:m tms,
Olluldm:tin<:n ilmaisu- L esitystapa: sellaiseen perustul':lt t;lidetuolteen 1.
-esit)'ksen yhten:iinen om:lleim:lislIuS: selbisen:l ilmenel':i 1ll,lkuslI llnta,
tydisuut:l, Almleell/;lIell , perSOOlw/lil/CI/ 1, 1·~l'l'ii, hUOHO, mshls 1,
Reo Iis{hlc II. 11(1{11 ra Iisl; I/{' II 1, ,,-i '.10ll/aj(III, I..~; Ijll illj{/ll, IIIl1l1 ta ri II ,
Siil'('fliljiill 1, ROII/(I(IIIill. 1I!(/(lI(lI/kwlI, Siil'cl{l'hell 1. RI/lx/Hs/II rebedi /,
BaroNdl. Pal.!il/dI, {- -} 2. m~\~iJ~ipiirtdd<':ll kim;!am;! ihn;lisu-, esitys-,
byn:i)lymis-. suorilUsl:tp:!, [- -] 3. tyYlikkyys Hiillessii 0 11 {:ii, {- -} 511111'1'1/
1,11 [- upea, loi~telias] ope!'clli, [--]

Temperamentti liitet:i:ln perussan;lkirjass:l yhteen naisten, itse asiassa tyttöjen ja eleUn k:lnssa , Samaa kh't:intö;i - tempperamen t in, naisten ja hegemonisesta pohjoiseuroopp:llaisesta \'al].;oisl1udesta poikkea\';ln etnisyyden yhleen kyt kemistii -

noudatettiin Ifla-Sollollliel{ jutussa japanilaisista muusikoist:!

puhuttaessa, Pohjoiseufooppab isl:! soittajia luonnehtiv;! tyyli on yWi o le\'an

16

l\:nsumi Tamai o n iapanilainen muusikko, L's..:;""a ~: mom:l khd; ss,\ ilme~()'lK"<.·S"'\ S'tT:n
lllll;s..:SS;! 22, 11.95 kerrottiin, ~'II;; ":,ikk:o Eslher :\oh on yhdys'·:lli'lhin",n, 0.<:1 h,lnen
jUllfist;l:m on Aa~ia~s;! ,
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sanakirj:lleblin muk:!:1Il k:ls\":tluk.."'(;'n j:1 sidstyk:'ell tulos ja aikuhten itsens;i tai
heicbn tekemkns:i kuluuurillloHeiden omin:tiSlltl'.. , T yyli j:1 I~'rlikkyys O\'at taiteen j:l :lk:lleemisen maailman seki <.;'nnen k:!ikkea Unsimaisen kulttuurin ominai.~uuk s ia. TempcramcnttislIlIs miiiiritt~'r enemmiinkin olemukseksi \':LSlakoh I;lna 'si\'istyksen ' IIIOII:l111:1lle In'lille. Tl:"mpper.llllL"'ntti;;uus on Illonno n anl;tma

ominaisuus joillekin ihrnisille. kun l:t:tS bnsim:linL"'n kulttuuri t:l rjoaa m:thdollisULKien :-.i\'ISI:i:i ihrni:-'t;.'1 Iyylikbik;;i.

Madoka Saton palkinto
5ibeliu:-.-kilp:tilun tulObell julki,t:lllli;;ell j;ilkl:"L"'1l .-.ett r.t:l\"an \'iikon aik:!n:l l suomalaisess:t Idldi:-.tö.',s;i julk;ti'liin k:tikki:t:m 9,' \·:tloku\·:t:1. jOiSS:l esileltiin
kilpailuun o s:tllistul1t'it:l \·iuli::.tej:l. Suositllimpi:t kU\·:tllSkohleil;1 oli\':1I tiet)'.';li
kilp:lil llssa p:lrhailen lllcneSlyneet kilpailij:l!. l ~ AI I:1 ole\'a:;[a laulukos1:t niikyy.
moncS-' :lko kuvassa t'n~imnt:iisebi ,ijoiuun\tt P<.;'kk:! KuusislO. loiselle liIalle
p;iilssyt Eli:,:tbelh Bati:t:.lwili sek;! kol111annen liian jakaneet :\ikolaj Zn:tider j:t
!' Iadoka Sato esiintyidl.
Kuusisto 89
Ihti:blwi li
Znaider 16
SalO 2

n

KuusislO oli siis kilp:!ilun \'oitt:tjan:t kaikkein suo:-ituin kll\':lamisen kohde :
iois~t hiim:i ei Ilii~'. Toiseksi eniten kll\'issa esiintyi toi't'ksi sijoil111nlU Baliasln ili j:t kolmanneksi sijoiuunt:t:1
Znaider j:t 5:110 esiintyi\'iit yhteens;i han·cmmi s:-.a (1 8 kappaleIla ) kll\'issa kuin
Batiaslldli (22 kappall:"lIal. KU\'ien m:i:ir.i \'aslaa t;i1l;i 1;I\'oi n laskellllll:t suoraan

9-, ku\'an joukoss:t o n :t inoasl aan \'iisi ku\'aa,

kilp:tilijoiden sijoillumi,t:l. Erikohta ~en sijaan on :-l:". ell;i kolmannelle tilalle
sijoilluneit:t Zn:lideri:l j:1 5al o:1 esill;i\'ien kU\'ien Ill;i:ir.iss,;i oli kt'sken:Ei n \':lf~in
hUOIll:III:II'a ero. 5iit:i huolim:lll:l. cll:i he sijoillul\·:tt kilpailuss:t ylll:i hyl'i n.
Zn:tidt'f p:i:isi ku viin 16 j:l S:l\O ;tinO:l.,taan k:tksi kt'n:l:l. Heidiin dlinen eronsa
merkin iin kU\'ien Ill;i;ir;in li.<iksi myös niiden :-.is:i1lön :I\·u lb . Molt:mmisS:l
5:l1osl:t julkaistuissa klll'bs:t (kysee:.s;i cm yksi ja sallla kll\·:t. joka julkaistiin kahdessa 1ehdes.'d: K(IIja/ajlll'1I 1. 12.95b: Koul"oklll S''//Iomat 1.12,95) S:tto onnil1-

t8
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1\)'.....",,,,, "" "j:ll1(.1k", 1.-li.12.1')')';. I"ho" kitp:lIhm lu lok,c'" k:i"'Hh.:lclllin~'n tehdi"o",1
ke ... kitlyi.
Ok" kli"IlI»IIIIlUI U".I nllll.. "OI11.I.1I1 I..ol"wlk .. n'ltllln.il ....·lk I,blk' :-.il:><:hu .. -klljXlihl".1
'1~)HIIIn..:;~I., '1UIN~'1'<l,' 11d<:b" 1I,.!k........·n ku, '''.' ~·'''n l y'' Jl kllp:lllulH1 o,,,lIi~lunel'I.,
\ Illh .. [e'~I., K.,do,I.II' "lille l'j h·".I.11 (.1 Ju- \"oun~ B.I~·k 1(, 1.."".1.11 ku' '~'n I\."lIno,lI" 111Ull.1
k,lp.nlito1u e"II.I' '''''1 kUl ,,-.01 ,lm.m. dl.l Ile,dJn nl1l11.t"n oh~, km .1I .. k,I .... ' ... '" m:nml111
Li'.ik .. , Dnl1lln .\ I.lhlll1 n"kyi k,ukkl.l.m 'c',I"-'I11"",' ku,,''':l. 101'1.' ) k" ~"IIlJ,i h"llI.i
)'k,in:i:in. 11111"".1 h,ln e'lI1l11T yhlt..,,,.lll1l1iden ki l p;!lh ~"lkn I.:;on,''". '\11l11.' k;lp,,;t;joid<':11 1.11
Ihe ",i:o.,~" Pl'"k:, 1\\1'''''1111' 1.:;0",,;, ).;\1\ " ,,' e,iin lynCI1.1 hen).;i löi!:; !uon.1 "j;lnj;,k,on" "tl\ .,1
Ilkka ~l Jaakko Kuu ..islO ,ck.i kilp.lIll1I01mikunn.11l pllhn'niohl"~l Tuol11." It.l"p:I1l~·n .

tdee Kuusistoa . Kuva on otettu siten, ell;i S:tton kas\'oista n:ikyy vain pieni osa
t:l k aoikealta ku\"attuI1J . jol loin katsoi:\n Il uomio kohdistuu Kuusistoon ,
Kilpailun brkeen sijoittuneiden \"iulist ien ku\"issa esi intym iskertojen lis;i k si
kiinnost:t\'aa on se. kenen bnss;\ he kll\'issa O\'al. Suurin osa ku d sta esitt;i;i
Kuusistoa yksin (62 kapp:den;!). Kuusistosta ja Batiashvi lisUi julkaist iin yhdess:i
\'ain kaksi ku":u, Kuusisto, lklti:lsh"il i ja Znaider eSiinty,';it yhcless;i kaikki :un
16 klll':\ssa, Yhdess~ikUn n;iisti yhteisku\'ist:l ei ole Zn:liclerin mukana kolmanneksi sijoittul1una kilpai l ijaa, S:110:l
yksin;i~in

Kuusiston

l'Eint~i ei myöska:in esiteny kuvissa

B:l1i:lsl1\'ilin j:l Zna iderin t:1\'oil1, \'aan onnittelemassa

t;'l1si mm;iiseksi sijoiuunutta Kuusisto:l

S:no:t esill:ivien kuvien :tiheena oli

Kuusiston onniuelu eiLi S:lton kol mas Sij:l ki lpailuss;t
Saton palk itsemisen perusteet k ieclon iin mediassa sabmyhb isyvden \'erhoon, /-Ic/sil/gil/ Sal/olllissa ( 1, 12,95d) bsilehiin wlosten ju lkistam isen j:ilkeen
11l0m:lrien p:Litösten perusteita. K uten jo aikaisemmin (ks, j:irjestyst:i k:isittelev;[ luku) k<.:'lToin. tuomariston todettiin olleen \'ailOnainen ja kiusaantu nu t Saton
k i Ipailusijoitll ksesL! pul l uuaessa.
Suurimm:1l ylliill'kso:-l kOc::tl ii n kol1ll:u111en palkinnon kohcblb,
"/I !ink:is leet" Hosand koh;I\lIl i. "Zn,tider on selbinen , el1:i h:inl:i joko
l~lk;lslaa I;li \'ilu:l."
Hos:md j;l IUOlllaris!On jiisen Rucciano Rkci 0Ii\':1I ennen \'iimeisl:i
finaalip:ii\ ':i:i :;anoneet kOl'ia sanoi;l Zn:lido:rin ;Iggressii\'isesl:l, jopa
brUl:I:llisl:l otteesla , Om:lper:iisell;i Zn:liderilla oli kuitenkin mj'ös
PUOlllsl:!iia,
Tuom:lrislo meni :illisIYII:i\':in hiljaiseksi. kun !)I'ysin Sil:i kenom:l:ll1.
miksi Madoka Sato nousi palkinnoille,
""ostimme h:inel kolmanneksi. eikö .~e riit:i p<.:rusleluksi~ er:is
1lI0111:1r",isl:l kysyi,
;'\0 kun ei.
l'irk:in hilj:lisuuden j:ilkeen huoneeseen :blUlllll lUOlllarislOn j:isen
Erkki Palo la sai "iimein puristeluksi klll';luks.on j:lpaniLlisen
\'iulul1soitost;l.
"I-Ein soillaa hjTin ,iulu:l,
An:tlyysilun se on sekin. (HS 1,12,!995d,)
1\.olm :lt1a p:llkil11oa k oske\:tt ra t kaisut todetaan jutussa y l ip~Eit;Ein ylbu:ll'ik si. multa erilyisl:i ylbtyksel1isyytt:i niiss:i aihuu i nimenom:lan S:llon eib niinkUn
Znaiderin sijoittuminen, Zn:liclerista puhutaan reippaasti ja h:inen sijoittumisensa ongelmallisuuden sis:il1öksi m~i~irill\' Y se, eu:l h~inen soinons:l jakaa kuulijoiden mielipiteet \-'oinukk:usti k ahtb, Saton sijoittumisesta puhum isu leim:u sen
sij:lan k illS:l:lntundslluS ja ep:im;i:idisyys: tllolll:tristo muuttuu ":illistytt:idn h il jaiseksi " silloin. kun heicbn pit:iisi perllstelLl Saton saama kolm:\s palkinto,
Hiljaisuuden rikkominen on \'aikeaa , eik:i tuonu ristolta ylimalbiseen hyl'in soittamiseen viina:ullist:l tarkempaa perustetta ti\':I:lll1isest:t huolimatt:l heru .
Sa m antyyppisti ep;iile\':i:i sllht:llltumist:t Saton sijoittumisen perusteita koh-
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Jlllyn puheenjoht:ljan ,\uli:> S:l l1isen mub:m p;t;tlÖS voiuajisw oli
luomariswlle helppo i:l Kllusiston p:trha immuudesla vallitsi ~yY;i
yksimielisyys_ Sn:liderisla (]lo. Zn:liderisl:l.) ja SatOS1;1 d en;l;t yJ!äu:icn
irronmnban kommentti:1 \!i k:i \"arsinaan (po. varsinkaan) siil:i. miksi
kolmas sija jaeniin. Erkki 1':1101:1 kU\'aili Sat0.1 sa nom:l lb ·soill:la hyvinkun oikein nyhtäm;illii nyhdeniin. (TII IlI " Sal/oll/a! 2. 12.199;a.)
Kolmas lila jaettiin. ja sIlle siioil1ui\":u hieman ylIälliien M:ldoka Sato ja
i"ikolaj Znaider. Sato on hieno \·iulisti. muna ku itenk:1an h:in ei mielestäni
soin:ml1l kOI'in \·akuw t:lv:lsti . Salon nousu kolm:mnelle sij:llle olikin
pienoinen \'II:itys.
Kikolaij Znaider taas on tyypillinen mockrnin viulukoulun eduswja.
Tekniikka h:iikäisee. viulun :Eini on suuri j:l laulava. mutta persoonallisl;1
Olelt:J ja näkemyst:i ei vid:i ole. Znaiderista joko pit:Ei 1:1i sitten ei. (J.iinsi·
Sa vo 2_12.9;a.)
T//I"//11 Sal10miell

ja LiiIlSi -S{/I 'Q1I

tekstit 10iSla\";1{ pilk:ilti

nHt:i edeltävä:i

I-Ielsil/g ill SanomielI juttua m yös l n:liderin ja Saton \":ilisen eron suhteen.
lilnlll Sal/omiell jlltUSS:1 k olm:lnnen tilan jak::lmisen k:isiHeJyn yJlättävyy s ja
ongelrnallisuus k ohdentuu nimeno m:lan Satoon. Jutun vo i jopa ajatella
vihjaav:m. että Zn:liderin olisi pit:inyt saada kolmas palkimo jak::lrnattomana
itselleen. Lällsi-SaVOII juuu nime:i;i Saton sijoiltumisen kolmannelle tilalle
erityisen ylEi ttäv:iksi suhteessa Zm iclerin sijoit ukseen. j\·!yös tuomariston j;isen
Rucc1ero Ricci oli vaitonainen suhteessa Satoon jo ennen kilpailun tu losten
julkist:ttnista. Hän totesi. eltä "Saton soittamista en halua k ommento ida. muUa
hänell:i o n ihailtavat herm o1. H:in ei hätkälu:inyt la in kaan \'iuILln rikkou-

tumisesta _ ' ·aan soini vaikean teok sen h ienosti lo ppuun!" ( /-Ielsil/g ill SallOlllal

30. 1J.9 Se.) Jostakin syystä nimenomaan Sato n soitto a kieltäyd ytä:in mo neen
k en:l:1Il k ommentoimaSl a. mikä
kyseenalaiseksi.

asellaa

h:inen sijo ittllmisensa kilpailuss:l

KOULUTUS
Unsimaisessa taidemusiikkikll lllUllrissa pidet:Ein tärkeän:i tieloa muusikon
koulutuksesta: missä oppi1:litoksiSS::1 h:in on opiskellut ~I kuka hänt:i on opellanul.
Yksistään sen perusteelb . että viulisti on opiskellut maineikkaissa opinahjoissa
tunnellujen o pettajien johdolla. \'oida:ln päätellä, että hän on kellX> viulisti ( ks.
Nettl 1995. 70-72). Sibelius-kilp:l ilun ohjelmakirjassa ma ininiin kunkin 05.1nottajan
t:irkeimmät oppibitokset j:t opeltaj:n . Kilpailun aikan:. po hdiniin mediassakin
usein viul istien koulu(Usl:l. Keskustelua her:itti erityisesti ei-l:insimaisten viulistien
koulutus, si lb parhaan opetuksen ja opettajien :ljateltii n olevan bnsimaissa.
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Toiminajat Eeva Hirvensalo ja Outi Paananen keskustelivat japanilaisen
Yuka Aka11latsun soitenua r:ldiossa i\'lozartin G-duurison,unia kilpailun alkuerässii hiinen kou lutuksestaan.
EH : Tämä oli se kolmas .lap;min edusta ja tän:i:in Yuka Ak:lI11atSll.
01': ja musiikki oli tietYSti ,\I0':;lI1ia.
EH: ja pianistikin oli sieh:i J;lp;mist:l eli Takako Kimura.
01': H:inen open:lj;lllsa IllUUlen istuu tuomaristossa ja hän on Tomotada
Soh. ECV;l sinä tiesit Tomot:lda Sohista \·:ihän enemmänkin.
EH: En oikeest;t;tn muutJ ku ettii hiinen oppilaitaan on aikasemrninkin
ollut tässä kilp;lilussa j:! sitten että hän on itse saanut ranskalaisen kou lun
h;in on opiskellut Pariisissa ja sine \"iel:i josef Sziketill;i nii euä t:l,llusti
niimii oppilaatkin saa'·at hyvin eurooppalaisen koulun j:l si!t;i kUlllostikin
et!ii h:in soitti hyvin näin eurooppalaisiuain Mozarti:l
01': Ja varmasti . (A: 53-58.)
Aasialaisten viulistien aasialaisista openajist3 ei Sibelius-kilpailua käsittelevissii mediateksteiss:i juurikun puhuttu eikä kirjoitettu. Tässä harvinaisessa katkelmassa japanilaisesta Tomotada Sohista puhumisen sisältö rajoittuu hänen
eurooppalaisulltenSa IOdisteluun. Tosin pelkästäiin tämän keskustelun perusteella ei suoranaisesti selviä , onko ··eurooppalaisittain·· soittaminen hyvä vai
huono asia.
Eurooppalaisen ja japanilaisen tllusi ikkikoulutuksen ero selvemyy toimittaja
Anu Karlssonin ja viulist i Yuka Egulchin radiossa käydyssä keskustelussa.
Radiossa esitettiin välierien aikana toimittaja Anu Karlssonin tekemEi haastatteluja muutamista kilpailijoista. 19
AK:
Yuk:! Egwchi on aloinanut viulunsoilOnopintonsa Suzukimenetelmällä kolmel"llotiaana. Hän ei ehb ok ;tinoa Suzuki-oppilas
tässii kilpailussa. muna hjn on ;linO'I. joka mainitsee sen kilpailuun
l~ihen~imissä~in henkilötiedoiss:l. H:inelU on ollut tibisuus opiskella jopa
itsensä Shinichi Suzukin johdolla Nuotit Yuka Egutchi oppi aitoon
suzuki-tyyliin \"aSl:! II -vuotiaana. mutta se ei ollut vaikeaa .
YE: 1 aUlOmaticllly karned how [ could read these notes even I didn't
sllldy with someone before. [ studied with a pianisl. piano teacher.
AK: Vaikka Suzuki-oppibs soittaa ensimmäiset vuotensa pelkastään
korvakullloh~l. YUk;l oppi nuotit melkein automaanisesti. Apua hän sai
siinä koulunsa pianonsoitonopenajalta. Kuink:! ykinen sitten Sllzukimenetelmä on Japanissa. sit:i 'r"uka Egutchi ei uskalla arvioida, multa
jotakin kertoo jo se. että aina kun JapanissJ j:irjestet:iän suuri SU7.llkifesl il';di. sinne kokoontuu yli 10000 bsta.
YE · [sludkd Suzuki-books until ten and then 1 \\"as still in Suzuki Jnd
then they gave me these normaL like i'llendelssohn concerto or other
concertos. the)" ga\"e me that so 1 studied.
t9

Yuka Eguchi oli yksi haas!:!lclu\"isl;'. IllUUl oli' ;l1 Pekka Kuusisto. Pauliina Quandt-,\bruila.
Ann:, Slojc'·,!. Elina V:ih:j];i j;' Elis;lbeth !3,tti;IS)n-iIi. HaaSlatehujen valintaperusteitJ ei
radiossa kerruttu
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A": Sl1J';uki-ohlelmi ~t O:l Yuka Ej:tUlChi opbkdi aina IQ-I'uotin,lbi :1~1i. ~n
j:ilkeen ~ iir!)'n i nkin jo .\Jendd, ~oh nin korhl:.'11toon ja muihin suuriin
l-iu lllkon~ l'toihin . Yuka EgUlchi pit:i;i Suzuki-ohldmi ,to:1 yll:.'b~~ti ot\;l<:n
hyvin 1-:lliuuna_ Sorrllituksi;1 ja 1001"ituksi;\ on kuitenkin u"Cin lllUlII<:U:lI';1
j:l t;im;inh:m h:in oppi jo J;lp:mi~,,;\ IOnn~n kUin 18-\1.rQti:lnna Hihti
j:llbm:lan opi nlOj;I;ln "hdY~I'alt oih in,
YE: I think j['s I '~ IY j:tood book, bw if so mdh in~ b l:tå in,l: I \\'ollld ~:IY
the fingerings :111d the howing~ cm be ch:m).(ed. 1 think in ;1 W;\y,
D l': :\;iin "ii" YlIka E,l:utchi. 26-nloti:ls I-iulb,ti. jonk;\ soinQ;1 :lin:lkin min;i
kuuntelin iloll;\. s.;. oli k:nuta linj:1I1 niin ~emIl10~1:\ mu,iikilliw~li 1-:mkk:I:1
;:1 lIlusiikkia tulkit sel':I:1 rt:helli,tii ,0ino:1 eu;i ehk:i dh;in liiankin 1':\b:rl:1
~illen. mik;i lllinll~t:I k;il'i Hllli hwin luossa I'rokofiel-in D-dulIrison:t:uin
schel7.o~~:I 1:tikb JOP;L u,~ä t:liu;rrnllnk·~:tkin'(F:12-18.).ro
J:tpanila is<:n Shin ichi Suzukin

k<:hitt~i m ~i l b

Stl7,uki-meto d ilb p;i;is<:o: hyvin

\-iulunsoitoll opettelernbl:."n :llkuutl. tnUI\:t "norrn:I:lliin" ja ..... uureen·· musiikkiin
- jonka sis;i11ök... i t:iss.:i m;i:irittyy bn" im:l inen taidemusiikk i - Egutchin kerrot:t:1Il p:Eisseen k:isiksi \'a"t;L Su zuki-ohjelmiston j:ilkeen. 18-\"uoti:l :Ln:t EgUlchi
blui jat bm:Lan o pintoj:t;tn l:i nll:.·l:.'n m o n ien muicJ,..:n :t:tsbl:\istt.'n kil!x\iluun osallistuneiden I'iulistiell [:ll'oin.
liinsim:lisen t:lidemu ...iikin piirb ...:i on

I-:tr:~in

t;irkd:i. eH:i ILIlel-;u soill:ljat

pii:ise\'ii[ m:lhdollisimrnan \ ':I rhain mahdollisimman hy\-:in opell:tjan oppilaiksi,
H<:ikinheimo tolesi Helsillgil/ SOI/omissa {2-Li 1.95;\} . ell:i "Kuusisto o n h}'\'ii
esimerkki ~ iit :i. miten pitk:ille p:i:ise<:. kun o n p\:rinyt oiko:at ~<:eni 1. ollut ah ker:1 j:1 S:I:mut pieno:st:i pit:ien oike:I:1 opetusta" j:1 jatkoi. ell:i ~[ ...lillemmi n Kuu sisto
p:i:isi Sibelius-:lkttemi:l:ln ~llor:l:ln \'iuluprofessori Tuomas 11:1:1\):lsen eib nuorimman wntiopt::ltajan hOIl'iin ja oppi lis:Ei I'Illl ltrlSoinQ:1 oikei n eiU \ ';i;i rin "
Eglltchin ja Karl ssonin rn:tinitselll:L "kou lun pi:monsoitonopen:lja-' ei t;i~l:i

hy...iin ensirnrniiisel1 opeu:lj:m kriteereit:i. silEi t:irkein ja itse... l;t:tnseh·in edelh-tys o pellajana 10imimise1lr: Einsimabt.'ssa 1:liclemusiikkikuItILntriSS:l on siihen
soillimeen erikoistuminen. jOla opettaa.
Egutch in haasl anelu~s;1 o n poikkellksellisl:1 se_ ell:i \-aikk:1 hänen opeuajisl:t
puhut:l:tn. heid:in nimi:Wn ei mainita. ~llllll Anu Karl ssonin ha:lstateha\·at. JOI-

k:L kertoh':lI openajista:lIl. m:t initsi\ 'al o pettalans:l nil11e1U . Kilpailuun oS:ll1islUneiden l'Iulis\ i<:n openajat j:l o ppilaitokset m:Linita:tn nimelt:i myös ohjdrn:tkirjassa. Ily,,;i opelt:tja on jo ;;in;ins:i lllULhiko][e elu (k'i_ K ing~bury 1988.

+1--16>.

l.iinsimaiseSS:l muusikon koululubl:~sa rksilöl1inl:l1 oPI:II:tj:t kasl':lllaa oppi!:tst:t:lI1 yksilOksi. Suzuki-opelus puo lestaan l:tP:LhIUll ryhm:issii ja Egutchi
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Egufhrn h;".,UIlc!U POI!.,;!..:e" I1lUl~I.1 hJ.ht.Uldul,tJ 'lI"n. eli] 'IIn.1 k~·,kll"lehlln .1 1Il(~1'1.I.Ul
menne'''\,Yleell hitt\'I I'I.i .1'I(li ... t~. ,\ l lIld~'n ,· ill li~IK'11 h.I.I'lattdlll".1 b'l1eltiin Ol11;1n ,·iullln
ii;inU, UI11:<:1 11111u,.ikkuIYYJlPI;l. LIIWI'IIlI;i 'llll'llkill laii:1 1\ ',1I1,ilil), om:I:1 'Oil1<Ilj'}'li:i.
.;oiU:II11I'e't:1 11.IUl1il11l,.I.I. "m:lalrn I "hlll.I.I. 11I]e1;II,uu([en,.lIUnn;ldlm.1 (t\1I11"1~1()1. "ri
<'f><.11"llen Il'l<."rl:lly~L" "ri kehilyben \ .1I1k:1,...., (Qu.rn<.h-\r.rnllIJ 1. pertk1.IU,.L,I;1_ \ lullln
tunkklllll~,1 I':lhaker:ll·k""n 311.1lb ("I()I<:I-:l1 -.ck.1 ~'n OP'_11:111;1 ja lIud~'n Illll,iikln ,,"I1.UllNOI
("loi<-·\~t)
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puhuu mp'.Js SU7.lIki+()]X'U:lji,r:l:m nimenömin:i

··hein;i~.

Kingsbury (1988.39,-10)

on todennut tulkiessaan yhdr:-'I·:lhabi!;r:1 konset..,.atorioj:irje:-.relm~Ei. en:i SlI7.l1ki·
pecbgogiikb on uhka bnsim:lisdle m usiikkikou l ulusj:irjesle1m:ille juuri siksi.
<.::II;i s<.:: \·;ihenl:i:i individualismia" K:II·lsson ar..,.elee EgU(chia h:l:lsl:ttellessaan.
el1:i Sibel ius·kilpailun o:-anollai:ll 01·:11 ha l ulIOlllia kertOlll:l:ln 1ll:1hdollisesta
Suzuki·koulutuk.,e:-taan. Elina \ ·:ih:ib totesi 7"1Irt/1/ SaI/omissa ( 12.11.95bJ. en:i
Kuhmon \·iulukoulu!t on ollut h:inelle t:irke:i muun IllUa":1 juuri si it:i syyst:i.
el1:i sieJ];j -on olllll hiel1oj:1 open:!ji:t ('ritolen \ ·en:ij:ilt:i (entisest:i :'\CU\·ost<r
liitosia). jossa lllu:.-iikkikO\lluru' blu('t:' yksilöi,t:i k:hin. :-.ielb o ppibst:1 ei ko:-·
k:I:m j:ilel:i yksin. I·aan h:in on kirjaimelli$t:'sti opeuaj:tn':t ,ii p ien :tila:·
Openai:tn lelll:i\·;[ ) k,i!öllhen lulkinnan l:t\·:l11 IÖY1:imbess:i korosluu myiis
Pauliina Qu:tndt-;"I:111ti1an kelluess:t opettajaan':t Berliinis:;;i:
I'Q.\I: :\0 M,· on [U _t 1;\,,;i .\ li Kyl.l~ l.e<:s~;i niin 1ll:thol1om:tn Iwd. 0::11:[ 1- -1
hiin nii nkll nit1l<:nol11;I;1tl ;ll1t1:l:1 j;l yritt:i;i niinku pro\"o:-oida. o::lt:i alkab
it~o:: midtim;i;in I-l Ibl' tulkiho::nl:L:Itl. en;; h;in Yfltt;i;! \ ;Iin johd:m:l:1 siihen
lidll'. dl;i nt" löytyy Il\;' om;!! ide:i1. Ett:i [- -1 onh,lIl ,n;1 paljon OJ"l'l"lIaii:1.
jOlkl on 1;lInll1ö~i;i ;luklOritlXth:ja ja en kylti l11l'nl' 'l'1ll1ll0»<,,1lt" en:.:l.

(G:.31.J
Parh:t:tt paikat. jOi,,;t I " iulun~oi[[oa \"oi opi~kt:ll:t. Q\·:tt Eurooppa j:1
Yhclys\·allat. Itse a,ia.,:-.a liuli:-tin on SllO!~lsta;11l , ·i ilttiim;!töm~i opiskel1:t niiissii
p:tikoiss:l tullak"een hydk"i villli"tiksi
O n nl'k~i

K:llIkoi<tin

'OItl:lj;lI

"trimm:I1'.:lIl-

joko YhdY'I 'allobsa

[ uroopa",a j;l ,ik"i kuultiin o::nimlllin pull(l;i'I;1 i;l irtonai'I:1

tai

\il1l1oo~i

-.oiIlO:I.
J;lp:lIlin Eiko T ;IIl;lka "(.,1\ illi ,u\crlXni,ti myt)'. Tapio Nevanlinnan
p:lkolli~ek,i ll...:tl'llIn uud•.:n <hdlyk"t"l1 Yli kirkk.l.m H:indlä bikki '<Oi
hdlXNi j:1 h;[n 1,IIonti t.I.I' "ibdiuk,t"n H umOft",kcl".1 niiden h...ngt"n.
S:IIll:\a on ,an<)(I.I'<I Etdj-Korkean [ po.Etd;i~Kor<:".l11 lJ u .Young 8ackista.
1°\':;\ on ,aamu o ppin,.1 ,1I01~1:1I1 ,\ aron Ros andiha. Br:lhm_in :Xm;l:l1ti
(d) oli dil\'inti kllullui,!.1. \ ·ahil1ko. dtci h:indl:i oll' k;lri'II1:I:1 niin kuin
ei lll0nill:1 l11uill;lk:I:ln K:lukoicbl1 t:titurcilla,

H
Ul:tlxl1lilahi;. o::dU'I:I.1 [fln.I.lli'~:l[ lain lllj:I1:lhwinl'n Mado ka Sato, iolll'
_oi,i t"rikoi'p:dkinnon ='l·I.lnlinn:U1 _;i\dlyk'l'tl 1lIIkinn:.'1:1 Yrmdi
-.oinoill11l' k;itkl-"t: t,I;I}.:"':O::I1 t"rinomai,o::n 1ll1.lotOill):111 1'1 'lIl1ren tyylin
ll'kniikal1. loka \:1:11I,i loppu,ibuk, t"1l r:t]lakon luolb puolen. (&11"01/
&111011/(1/ 18. 11 . 11)1);.1. I

21

\"ikkn ' ·u<xkn 'lik.!!l.1. \ \''''11\;1 l')~<)-l')<; j 12 \ iulun,,'U<>l' "p"kd'I.I.1 kokoontui \ ;"1 ken".,
lu,xle"" !1clj;,k'i 1;" "idd.. " p:li\:;I,;-, kerr:l1b,m Kuhmoon .."ill.llna.111 ia opi,h·lcm:,.m
k"lmen ,,,,u!:i, ....·n "p"ll.lI.m iohdolb UI'" 1111')";'
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Vaikka ju-Young 13aek onkin sa:lnllt opiskella viulunsoino:t kilp:liJull IUOmariston j:isenen A:tron Ros;.mdin jo hdolla, hjinen soitosta:m puuttuu kuitenkin
-karisma", Kaukoi&in soiuajilt:t p ii bnsim:l isen k oulutuksen jälkeenkin puuttumaan jotain olennaista .
Koulutuksess:t op itllt t:tidOI ei,':it dhlämätt:i siirry aasialaisten soitt:tjien
om iksi taidoiksi, sillii koulutuksen IUlos voidaan heicl:ln kohdalLtan niihdii soittajien ulkopuolella pysyn eleviinii asi:ma,
Soino liu-Young ll:tekin J oli \'oimakasta ia \'ere\'ii:i: soinai:t StlOr:l st:l:m
llhkui \'ap:luwnuua \'oima:!, Kuulij:lll", j:li silti OlltO tunne siilii. dli!
henkinen energia oli ",hk i kuitenkin pcr:iisin h ~'\';ih ;i openaial,a, JuYoung O;lek on ep:iikm;i1tli loistansti koulutettU \'julisti. Ehkä om:l
solistinen t;lhlo puhkeaa kllkka:Lnsa finaaliSS~I , (f-'obj(l{tlil/IJII 28,ll,95')
Ohjelm:tkirj:ln mukaan Ju-Yo ung 13aek oli kilp:lilun lUomariSlossa istuv:m
Aaron Rosandin o ppilas ja siis bnsim:liSS:t "lTilllmattu- (5mnl/ Sal/Oll/al
28. 11,95a) aasi:tbinen \'iulisti. Uinsimaisen taidemusiikin esiltämiseen on romantiikan ajoist:' lähtiet' pätenyt v:t:llimus, eltä musiikin liiyty,!, kumrnut:t soiuaj:m
omasta minuudest:l , Yht:iältä oike:lssa paikassa ja o ikeiden opeltajien antama
koulutus on viiltt:inliilön edellytys h)'\';il1e viulisti ll e, mutta toisaalta ta:IS soiton
lulee kumnlllta soittajast:l itsest;Wn, Taide ei rom:tntiikalle tyypillisten :lj:nuksen
mukaisesti ilrn:lise ulkomaailmaa, \'a:ln taiteilijan lX'rsoonaJlisllllua (ks, esim,
13anersby 1989, 13) , Huolim:lIt:t siiti!. en:i Kaukoid:iss3 syntyneille I'iu listeille on
\'äluiimiitöntii ~t:t (b opiskella Euroopassa t:li Yhdys\':tlloiss:1. heidän SOitOss:l:tn
kuullut hyviit ja alyostetut asiat ei\'lil S:I:1 olla pe!k:istii:in koulutuksen tulOSI:I,
Suomalaisetkaan eivät viilniimiinii pysty oppimaan kaikkea tal'l'itt:I\'aa
Suomessa lllllakseen hy\'iksi soittajiksi, V;t:ln heicl:in tiiYl YY :l:tsialaisten soina jien
tavoin tihteii ulkomaille 01X'nelemaan viulunsoiuoa , Pekka Kuusisto analysoi
opiskeluaan Suo messa Tuomas H :lapasen ja j:l Yhdys\'alloissa j\ liriam Friedin ja
Paul Bissin o ppilaana NI/jl'lldstadsbladefissa ( 2, 12,95b ) seuraa\':!sti:
-Jag fick wkniken av Tuomas, försöker Kuusisto kHi sitl imryck i ord, lI1el1
Fried och 13iss gal' mig en djllpare syn pa mllsiken. pa lmr Illan k:m
fördjllp:l sig i den och Ij:in:l den, J:tg \'ille komma Eingre i min
musicer-Jnde än tili pligl I'iolinspd:mde_
Eron:. :tasiabisten ja suom:lbisten \'älillii on se, euii kun aasiabiset eiv:it
ulkomailla opiskeltuaankaa n opi soiu:uu aan \'iu lu:t Illahdollisimm:m hyvin , ni in
suomalaisilta tii mii onnistuu, Valkoisill:t ja ei-\,:tlkoisilla etnisyytt:i ja 'ro tu:l'
ed ustavilb ki lpail ijoilla on k esken ii ii n eribiset mahdollisuudet omakS\I:t muu:tIta kuin olllalt:l kotiseudultaan pe rii isin o!e\'ja soitt:unisen tapaj:!.
Esimerkkinä tästä tarkastelen k:lhla katkelmaa kilp:tilun to isen välier.ipiiiv än
tapahtumia k äsinelel'ästä Outi Paanasen ja Ee\':l Hir\'enS:l lon toimin:Hnasta
radio-ohjelma sta ,
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01', T:iss:i si is Xi:m!:/. Gao, 22·\'uotias \'iulisti j:1 h:inen pi:mistins.1 Howard
Watkins Brahmsi:1 SOiHamassa, Ja kun its~ <',<ltt:>t:l:t t:ilbist:l :mke:la.
ankaraa pohjoiSt:l ihmbtyyppi:i. niin oli v:ih:in \·:Iike:l:l Eillesty:i n:iin
S:l1nettisesti tllllnelmoiv:l:1 Br:lhm~ i :l. mi nun ainakin.
EH · Kyll:i. (F: 28-29.J

EH· Kuunndl:!:m \·ieHi ka tkelm:1 Pekka Ku usiston witurinumeroa. Se oli
Sar3s:nen c.1rmen-fantasia. ja siina oli kymi eteHilllaisla hehkua. Se
\·iekOHeli j:1 r.ijiih tdi ja se IUlinen k iihkey~ . sen kymi yleisökin p:!lkitsee.
( F:·14.)

Sa mal b l'I\·;lll:t kuin kiin:tl:tisen Xiang Gaon esityksessä kuullut negatiivisct
p iineet anikuloid aan yhteen h:inen e i-valkoisen ·rotuns:t· j~t etnisyytensä kansS:l, niin myös kuulijoiden tlllkil1l:1 perustellaan heicl:in ·rodllStaa n· ja etnisyyclesUi:in bsin. ·Rodun· j:t l"tnisyyden piineet O\·:n e nsill1miiisessä ka tke lm:lssa
mllUIIUIH,lllOtnia ja peruste lev:n sen. miksi '·a lkaiset toiminajat eivä! pitäneet
aasialaisen soin aj:m tulkinn:tst:l. To isessa katkelmass:t. JOSS:l soinajan - Pekb
Kuusiston - ja toim inajien \':ilille ei synny ·rodullista · ei k:i e mistä e roa. suo ma]aisest;1 etnisyydestii po ikke:l\"a ··etelämaab isulls o n s uomalaiselle soinaja lle
tavoitena vissa oleva asia . jonkl myös soino:1 3r... ioi\·'1I to imillajat sitä arvostaen
IlInn ista\'al. Valkoisen mllllsikon - ja myös \·;tlko isten toiminajien - liikkllm:lvara ja valinn:tll\·:lp:IUS on laajempi kuin muita etnisyyksi:i j:l 'rotuja· edustavilla soinajilla.
Keski- UI/sill/aassa (24. 1 1.95b) kerrotti in kilp:li lmtn os:dl istll ne ide n viul istien
retkestii Ainolaan keskill ye n k:thden v:ili- j:l loppue l'ist:1 p udonneen viulist in .
ameri kkalaisen i\,]:tn:t Kirkin ja japanilaisen Yun:1 S:tto n kilp:l ilukokemuksiin .
M

[~ lartal Kirkilk väli- ia 10ppukilpailust3 ulos iiiiiminen oli f""Jnkba siksikin.
että seur:l:l\·ien kilp:tilujen koittaessa \·iiden HLoden pii:istä hän on liian
va nha os:IIliSllnn:l:lO. X)1 edess.'i on entist:i tii\'iimpi h:u;oitteleminen.
Y!iopislOn viul unSOiton opettajan työns.'i oht."ss:1 h;in aikoo iatkaa
kiertiimistä eurooppalaisissa \·iulukilpailuissa.
-Ehb minun on ope tella":1 ,·illimmäksi. Soit:m teknisesti melko h)"·in.
1l1Ulta pal;\Ute tuomareilta on liihes :tina sam:! : minun pit:iisi paast:i:i ulos
enemmän sit~i. mitii tunnen. Tunnen \·oimakkaaSti soin:less:l!li. lllutt:l en
middbni n:iytii k:likkea yleisölle.

Japanilaiselle Ymm S:uo Ue kilpailll oli m:lhdollisulIs oppia. Hanen
päiil3\·oillttn:lan oli kuulla muiden SOi[13\·an . Kilp:lilijoiden työskentelyn
seura:lminen antoi hänelle iopa enemm:in t.",·äit;i jatkoharjoineluun kuin
tuomarien kommentil .
-~Iinun on j:ltkoss:1 keskitytt:i\";i tyyliin. siih~n. miten pystyn ilmaisemaan
kunkin s:l\·eltiiiiin omin:lispiirteitä ia tal·oitt:nn:l:tn h:inen o maleimaisen
tyylins;i . (Keski·Ullsima(l 2'I. l1.95b.)
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Jap~mibisen

Yun:l Saton puheessa musiikin merkitys löytyy ldnen itsen:d

IIn'Opllolella, s ;h'e lt#lst~L .\l:m:! Kirk in soitosta lö)'l~'Y teknist~i oS:l:!misu , rmu -

ta h:in ei kykene ilm:risema:lIl o lllia tunteitaan tarpeeksi soitossaa n, l'Itrna
"irkin soiton teknisyp merkityksellistet:Un eri ta\'alla kuin aasial:risten soin:l jien esityksissj kuultu teknisyys (ks , lekniikJ..;:u ja tu l kil1laa bsineled luku) ,
Kirkin SOitOSS:l kuultllja teknisU piineit:i ei liitet~i yllll'en h:inen etnisyrtens~i t:ri
'rotuns:!' kan ssa , Se om in~lislluS . jOt:l h~inen soittoonsa ene11lrn:in kai\'ataan, kerrOl:!:tn itse asiassa h:inelb jo olenn. AinO:lksi puutteeksi h:inen soittoons:l
t:im:in plkeen j:i:ikin se, ett:i h:in ei \'a in kykene ilrnaisf'rnaan sit:i, mit~i Idn\;'n
sis:ill;i:i n on jo \'alrniin:l IcEin j:r Elnnen dlinen ero rnerkit~i~in t:iss;i tekstiss:i
ensinn:ikin soiton teknisyydt,:n 11lerkityssis:iltöjen ja toiseksi ilsdlm:risun mahdollisuuden m:l:irittelyn a\'ull:r Sawn tulisi arnrnent:ra soitost:r deb PllllttU\'al
:lsiat itsens:i ulkopuolelta k un taas Kirkin soi11oon bi\':llut asi:ll löytydt h;inest:i itsest:iJn. IcEin ja Elnnen dlinen ero n:iidf'rl k:rhclen kilp:ril ij:m dlilb \':l hnistdla:1l1 jo kys\;'isen jutun \'inkkijutussa. ionb mllk:un "[j]ap:milainen Yuna Sato
tiesi jo C!llbleen. ettei wdenn:iköisesti ylLi fin:r:lliin. I-kin tulikin Helsinkiin
Eihinn:i kuuntelemaan ki lpailijoit:l:ln. oppimaan muiden il ma isusta," (Keski~'/lsilll(l(l 2-[ 1I,95a )
Linsimaisen soitta jan kohcl:tll:r teknisen osaamisen ja itseilmaisun dlinen suhde saauoi olla pJ il1\'ast:rinen sullleessa a:rsiabisiin soiUajiin. Puobbisest:r
Radosla\v Szulcist:r kerrouiin SOI '011 S(lI/OlI/issa (28.11.95:1 ), elt:i h:in on "erinomainen \'iulisti ja s:l111all:r hauska, I-Einelb on \'i\'ahteiclen taju:r. Lontoon .
Hanno\-erin j:l Amsterdamin oppinlosien j:i lkeen h:inen Illusika:rlisuutensa on vif'b :lsteen ,--"'(lelU tekniikkaa,"' Unsimaiselle soittajalle opiskelu Furoopassa \'oi
aiheuttaa "musikaalisuuden" kehitl\misen \':lstakoht:ransatekniikkaa nopeammin.
S7.ulcille myönnf'uiin p:i:isy l:insimaiSt:n taiclemusiikin kaikkein aryostetuimp:r:l11
OS:l:rn, musik:lalisllUleen If'knisynlen \'a.-;takoht:rn:r ilman moiuf'etont:r te-knist:i
osa:rmista. kun taas aasi:ll:tisten on perin \'aike:r:l sa:rnrtt:la edf's erinom:lisen leknisen osaamisen a\'ul b lllahclollisuUlt:r siihen soi\la m isen osaan. jota bnsirnaisessa t:ridemusiikissa 11\'\'iI6 \'iul isteilta teknisen t:rit:lnlllden lis:iksi \':radit:ran.
!-Ielsingill SOllomiss(I (l l.l I.95~r ) ilmestyneessa jutussa , jossa Yehudi
Menuh in l:ihetttEi telyeisens:i Sibelius-kilpailuun os:dlistudlle l'iulisteille, h:in
puhuu myöh:i:ln opilUsta tekniikast:ran Lihes kehuskele\':r:rn s:ivyyn:
"Esimerkiksi oma tekniikbni oli aluksi \-irheellinen, kosb pidin jOllsibu:i tllrh:tnkin korke:rll:l ja painolin liikaa jousta sormilbni . Opf'tUjani ddt dlin:lneet
si itii. koska soitin job t:lp:ruksess:l niin hydn , . Juuu osoitt:r:r teknisen taidon ja
m uiden osa:llllisen alueiden - tulkinnan. mu si k~ra lisuuden j:l itsens~iilm:risemisen
- \';ilisen :lf\'ostuseron taidemusiikkiklllmrurissa . .\!enuh in myös kertoo olleensa
"huono oppibs" ja :rloillaneensa \-:rrsin~riset tf'kniikbh:l rj oitukset \'ast:r aikuisi:ilLi. Vaikk:\ illenuhin auliisti tunnustaakin puutteensa teknisen osaam isensa suhteen. ldnen asemans:! yhten:i l:insim:risen t:ridemusiikkikuluuurin ar\'ostetuimrnisu muusikoista ei kuitenkaan t:irn~in johdosta asetu kyseen:rbiseksi ,
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TEKNI IKKA JA TULKINTA
5110lllell A"/I/'afebdessii (1 - .1 1.9'):1) kerrottiin jo ennen Sibelius-kilpailun alkua .

e ll:[ kilpailun tllom:lri~IO[]e ei kelpaa "\-ain tekninen taitUnLllS tai laitl:'dlinen
IlIlk inta. :-.OiIO:-.S:1 on oh:I\";I molemmat", Ki lpailijoiden -"Oi110Sllo r i t uk~i:t :I lyioil iin
kilpailun :Iika na usei n jakamalla IO's ityksiss;j k uullu t :m siot j;1 pUlIlleel tek n isiin
j:\ wlkinnallbiin -"t'i kkoihin . .\lll.;iikkiesityslen j:lk:l!llin<.:'n edelEi kU I'alu lb la \";i1b

kah teen o:<aan on bn:.imai ......·......a t;lidemllsiil\i"'~:1 jo pilk:i perin ne.
]-OO-lu\ ulla. jolloin e.. itr"k:iyt:intö \":I:lli rllllll,ikoih:t myöhempi:] aikoja
enel111ll:in irnprO\ i.'>Oinn in j:1 kori ... tdull l:lito:L l1uouik\w;t ei m: i :i r.inn~·t yh t:i I;l!"kas! i eSity"ten kulkua kuin 18OQ-lu\'l!lb ja sen jiilkeen (ks _ esirn, :-'Wkelii 1988.
152- \ )-1). I BOO-lunJn :l lu:-.:-.a imprm'isa:uiosta ja \·inll()Osislll.ldesl a alett ii n ajatella eri I:l\'a l b kui n :tib isernmin . \ ·i rtll oOsi lll llll:.-ikkoa ei :l!yostett u en:l:i sam:lssa
m:i:irin kuin edelliselb \·uo:.-i ...acbli:l. \'aan h:iI1l:.·1 :lk·niin n:ihcb ennemmink in
samanl:li ...,,:na loimijana kuin ... ilm:ink;!:intöternppuj:l teked petkutt:l ja. jolla ei
k:usotlu ole\·:tn :-.eh·;Ei ~· h"'-·Yl1:i \':lr:-in:l isiin laideteok ... iin. Yirtuoosiesily:-.t:i :Liettiin pil ;i;i ... irkustemppuih in \enautll\':ma popu\;!:trb pek t:l:l kkelina. {Goehr

\992:1. \BS. 232-233.)22
Siht'lills-kilpa il llssa pyri l1 iin :tlu:-,ta l:iht ien :l1"\"ioim:l:ln seb soittaj il::n l l:knisiii
I:'II;i tt'kniikan ulkopuolelle jiliidii kykyj:i l\ ilpailur1 ensirnm:!i:.-es:-.:l erilss;i \' julislil soil1i\':u Bachin p:ll1iloj:! ja Pag:minin kaprii"t'ja. TlIomari~lon j:isen Kaija
Saarikeuu uskoi n:iiden leO...len oll:'\':1Il "h~'\'d le... lej:i··. silb -'[nk tUO\'al ...eh·:i sti
esiin soittajit.·n lekni~1 j:l mu ...ik:t:t li:>el kn·yt. niin antI kuin p l llllleet"' (HS
19. 11.95hl.
Pekb I\uusistol b sa nOIli in ole\·:tn su la\ ';1 lekniikb ja lieten kin sitii \;irkei nUi. 1l1!.I.'>ik:lalisuulla . J-Ein :t!oini ohjdm;llls:l B:Khin E-duu ripanit:l1l p rel ud il1;1 soillaen mClronomintark:l ... ti mUII;! ei kont:'t!lli:-e ... ti.- {C:-I.I Ilman 11lusikaalisuun;l !'Oi!0l1 It'knisyyden koro:-.lU11lin.:n ~1;l11a;L ...ii ... iOht;l;L -kont""dli"tlllleen "
T ekniikkaa kU\';l\l iin mone"'li \·ar..,inkin "illoin. kun ...iil;i J>uhlllliin n t""~alii\'isen:l
ilmiön;i . It""knolo).!i:!an liiIlY"iill:i ~an:l"lolla.
1I1;1ll ;tloill:U1l11 Elel:i-Kore:ln ju,Youllg oli koonnUl
fiml;tlin

'!\·'l\l"<p;iil;in

t .... kni-.c ... li ih;!ih:!\";ln

11

i;ilkt"c'n,

I!;in

... oini

i lsens~i

\.lr:thlll~in

IllUk.!\";I ... l i

I'iulukon ... enon

1,lfllU ...n. mlHL! !HUUl en pui ...el.lll yhdt"llIt"kt'l·ihli.

'.'111.' k .• k_, h·,k<·n.I;'ll ,,·n!."'I.' .:_mall1l',,·n up.'.' fl.lkn:n , .... h.!'I! rr .• nJ 1.!~!.IUl
Ulllu_,kk".. !d""" Lyd". G" "hr ' ] ')').!.1. 251-25.11 ke n'K' l.1_/un h·hin.m.:.:n eI.IIU."""" .• ikm"
l,el<'!',,'11 kahu h·,h·n.i.in ,,·nLn'!.! ..·,.Iyk_..__ ll L!ll.! rn'11ll11l;it'en 1.'1111 e"I}k .....·t "I".lt
1"~,,lIi'I., Il1U,ilkkil<"-'_len tulkuu"ta. 1" loi,,'l I inuO"'I"·'II}k'I;!. joi"" Illuu"kko "1l11'laului
'1111)1"""";';'110" l;!il,·elk 1;1 I."kuu;,,;m teknilk.l!1 e_ill..-lyllc .I10llel muu_ik,,!. Li'!.l
lI1uk.l.lnluk,en. Oli'''l lu"Il<Jn ,,,k.l.m lY)lynl;Ill<>I111.1 _],hen, .:11:' he ''''I.n e_itcllii
bhl.lkkuun.l.m .nnO:l't.l.Ul t"~ I'!"'n k.lden"e,_~.l T.l_l.i ~,h!u"'n h" kdllll'l.il e:!uk,il ....,n
tuk;i'll _lIUnnndlUJ<.·ll 1.1 '.1' ..-I1<-u, J<.·n I,,"--"I,,'n ..·_tn.lf11l ......lk '.l_l;lkk.n",n 1.;!yl;lllllOll
' l uu~lkol h.,lu_II.n ..·_111'1;1
~. 'IK1111.'.UWI.' II npll""'>i1uj" ",nyk_I.1 y.,. h" <:i'.1I
',....lnn..•..... IInp ..... "'...:"<lt. ,.nh1<1O:luon.l ot. ,,,.:11.1;' 1.11 ul.lI,1 "-'JL,,~i;, uu~'.' 1..~,k<I". ~Kk., oli
'IIUllIu!dtu 1lIlrk:n01ll,I.Ul "nll'K",~· .... I~·_!J '.IM ...n

'.'p."'"
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I\ilp;lilut tUOIt:lI":U v;ilitett;iv;m u~in juuri rb~kin kahaisia l~ollisi:l
llIottt."it;1 muistutt:ld:1 ~oitt;lji:l. joiden musiikillino.:n ilm:lisukyky on
tt."kniseen o~;t;l!11bt."l:':n vt."ml1tun:l Illiltd olematon.
IHn soitti toinen loiso.:tl~:l p<::r;i;in pd kki:i lyhji:i fr:ta~o.:ja. Lopult:1 tuntui
~i lt :i. ett;i 13:u: kil1 ainQ;lna pyrkimyks~n:i oli lehcl:! l1l:dldolli~illlm:lt1 I':ihiin
\"irllo.:i t;i.
~ l uH a o.:hki tllomari~to piti Idnest:i. kllkl tiet:Ei. (/II 30. 11 .9;:1.)
R:ld iOloiminaj:n 10le::;i\'at Eiko T:lIlak:tn dlier::isoiton perusteella. ell:i h:inen
lekniikk:IIl~:1 on kW1l10s::;:I. Silti he kUI':lsil':1I h:inen es itrk~ns:i olleen "\':il1:in
m:.a llist;l soittoa-. (E:9-IO.) Tekni ikka j:l tulkim:t 0\":11 erillisiii asioita siten. ell:i
taital';lkaan teknisten tailOjen hallima ei t;ik:i;l onnistununa tulkim;I;l : "Kilpailun
kenties taidollisesti pai.ls \·iulisli. Ven:ijiin Dimitri .\\:t htin .~o itti Sibeliust:l teknisesti eritt:iin hyvin. mlll!a hiinen tulkintansa jiii j01enkin valjuksi ja v arovaiseksi" ( T5 30.11.95a).

Aasialaisten viulistien tekniset taidot
Aasiabiset k ilpailijat o l il"at eritrisess,;i asemassa t<::knisten ja tulkinn:.llisten
taitojensa suhteen \'errattuna muihin Sibelius-kilpailuun os;tIlist uneisiin
!l1lIUsikoihin. Heictin tekni"lL·n ja tulkinn:lllisten taitojensa \':ilill:i n:ihtiin olevan
huo mallava ep:isuht:l Aa si:tbist~n muusikoiden esityksi:i kritisoi tiin usein juu ri
siksi. 0.;11:1 ne o livat kit·lteiseksi ;\!"\'ioidulla t:\l'alla p:linolluneil:! teknisten
t:litojen esinelyyn. Heikinheimo (l-IS 21 11.95a) t:simt:rkiksi kertoi. en:i JuYoung Baek soini alkl.U':I~iss;i ""enemmiin nuoueja kuin musiikki;I" ja. en:i ldnen
B:1Chinsa oli ··koneeJlist:.··. "lyö:. kiinalainen Xiang Gao o l i Heikinheimon
mielesI:! -teknisesti \":\1"5in o:.a:I\":' , ·iu lisli. muua soittaa usein konemaisesti".
Lis:iksi h:inen soittons:! oli ··llnt:II:i\·aa·. (lbicl.)
Samassa Ilelsingin Sanomiel/ (2 1. 11.95a) iutllSS:l k;b;itdtiin Baekin ja G:lon
lis:iksi myös kalll;t muula :1:!~i:ll :li~la \"iulisti;l. joiden soilo~ta Ht:ikinheimo piti.
Bin Iluangin esit~'ksest:i 11:1n pili \';If:lUksetta: Heik inheimo luonnehti h:inen
soittoaan ankar:ul kurinal:tiseksi mutla musik:i:lliseksi . Yuka Eguchin esityksen
o nnistuminen oli puOl,.:sl:lal1 odotlamatonta: "[ l bn ensimm;iinen soilt:lj:!.
J:lpanin Yuka Eguc hi pllole~t:l;Hl ylEilli Eimpim:llEi ja i.luhallisdb soitolb:m "
O])id.) Esiintyminen oli E/-luchin ensimm:iinen I:iss:i kilp:lilllS:S1. :\liksiköh:in
h:i nen o nnist umisens,a yl/iilli Heikinheimon!
YllI:i la ill:! kuin ;I asialai~t muusikot muodosti\":lI lI:-<in yhten:iisen ryhmiin
teknislen taitojensa suhteen. llt:icl:in n:illtiin ol<::' "an ke~kt:n:iiin S;:l manbisi:1
myös tulkinn:lllisten t:lilojen"a suhteen . jotka ar\"ioitiin heikoiksi. Ju-Young
B:lek in soitossa oli "suuri sis:iinen i.luha j:l tii\'is tunnelma. Tulkinnan el:ilyytt(i ol i ah':m eri mitassa kuin jap:lnibisill:t.-' (Ele/ii-Saimaa 26. 11.95.) B:leki:!
ennen kyseben:i p:ii\':i n:i soilttl':lt kabi j:ljXlnibist:1 kilp:lilija:l. ;-J:ltsumi Tamai
ja Eiko Tan:lka seki Elin;l \'i!hiiU. l3:lekil1 soittoa - toisin ku in \';i h;1liil1 esitys!:i
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- \'err:.t1Iiin iap:tr'li1:tislen esityksiin. jolloin aasi:l!aist>n muusikon Ill lkinn:m eb vy}'s saa s;i;i nnö n vall\'isl:l\':I!1 poikkeuksen leiman .
Eurooppalaistenk in ,~oi n ajien esityksiss:i ku uhii n Sibc::!i us-k iipailussa toisinaa n liiallista l ek nisyynJ. muna heicbn ko hda l laan teknisyynii ei :m iku loitu
yhteen et n is~'yclen ja 'rodun' bnss:l. Eurooppal:1isi:1 ei t .... knisten taitojen suhti.'('n bsitL'lty ryhm:in:i. OUli P:I:tnanen an'ioi r:lcliOSS:1 1'\loIS:I!aisen i\blin
~ysl röm i n eSil yst:i seur.la\':lsli:
:\':iin soilli loinen kilp:lilub":1 muk:1l1:1 ole"i'I:1 nloh:ll:lbi.,I:1 "iulisteisl;!.
18-nloti:1S .\ I:llin :\'Y'lröm, ~[inen m:i:idli<.-toi~t;1 i:l j:lm:lk:ln h:11IiIlU:l
SUOrJSI:I:m motori_I:1 .':>OiIlO:I:111 kuunnelle~":1 tuli lHi~lIineek~i , mik si
musiik ill in<'-ll kok.:mu,> d kohl:l:l. Soinai:\ OS:\:\ v:\rm:\,>li obiek lii\'isesti
milaten soil\:!:\ mutta kuuli i:\ j:i:i kylm;lksi, k:lip:\a ~oilloon herkkn'tt;i ,
ku unnell:t ja ,':ilill:i:1. j:l Illuit:l kin n)':lnssej:l ku in fort~n j:l mezzofo l1en ,
Job tapaukSt"!>s:! k:likki d":it iiiii neet k)'lm:iksi sill:i yldSÖ pal kitsi " 1:l lin
i\ptfÖmin r:likul'in Iml\'o-huudoin, (C: 1-1.1

Aasial;tisten soiuajicn tekni:.t:i tait;lnlllHa ei n:i hty ainoastaan kielteisen:i
\'a;l n m yös myönteisen:i asiana, /-Iu!/'IulslfIdb/adelissa (22, 11.95) l ena \'o n
Bonsdorff kirjoitti. ell:i Mlb]1:mcl d~ ulbnclska fönn:lgorn:t m:irktes nera duk l iga
j:tp:lIlskor med p:n:tgligl Ilinkl fingrar" Tote:ttnuksen myön teisyys kui!enkin
kyseenabisluu, kun sit:i {:Irktst('[laan suhteess:t koko jUlluun, To te:tmust:t
ennt'n j:l sen j~ilkeen julussa k:i.-;i telEi:in muiden I'on Bonsdorffin mielest:i
:dk uerien peru sleella mahdollisesti jatkoon p:l:lst'vien soiltajien - Kuusiston ,
Kal i Vin3sen. :'-1ikolaj Znaickrin, Albrecht Brt'llIl ingeri n ja t. l ali n Bro lllanin :llkuer.i n esityksi;i, ,\ IUUI soiltajat mainil aan nimelt:i ja heict in esityksiään arvioida:1Il soilt:ljakohtaisesli. multa japanibiset sOiltaj:u niputel:la n ja heidän esil yk si:.l;i;in kerrot:I:1Il :Iinoastaan yhden \'irkkeen \'err:.m,
A(/J/IIf!ebd("S5ii (21. 11.9;) Hainer Palas kenoi pil:ineens:l alkuer.in ~, koko kilp:tilurl aloittaneen ;\":uSllmi T:uuain teknisist:i taicloi5t:1. I Eln kenoi T:1I11ain leh M
neen "\'aikutuksen 10i:.l:l\'an h:kniikkansa j:l \'anmlltlensa :t n,~iosta " P:tla ksen
mukaan ·-[t];is.s:i on dulisti. joka \',loreI1l':trm:tsti sch'ill:i:i mink:i 1:lhansa teknisen
o ngelman" Tamain eSilyksen IlI lkinn:l llisia ansioit:1 ei jUlussa k isitellY, T:lmain
esitysI:i :l rdoilu;lan P: lbs sii I1~'r klsiuelem:Ein !l1Ui!;1 :dkuer.lesityk sEi.
Eiko Tanaka on myös .I;lp;lIlist:l. \'tlonn:\ 19-1 ,yntynyt soili:lj:\
konkrCIi:,oi ha\';linnol1i'e"i ne on/o:dm:lI. jOlk:l kilp:lili;:m lulce l:iSs:i
,-;lihcess.... r::lIk:tbl:l. Ei tiil:i, ell:i It.... chin 'OOlO1t'Ok!>e1 ;:1 P:lg:l11inil s:\:\
mt'nem:i:in, Ei riit;i \ irhL-ellömyr~ ja puht:Hh, On \':ilu:im:itönt:i oJla
It'knisesli niin pilkii1];i. dlei en:l:l k:tmpp:lile kuin \'iicl:tkon keskdl:L ";I;\Il
kykenee ' u\'eret'nbti h:\lIiht'm:\:tn viulun sointi:l ja ll1u~ik;l;ll isllult:t:tn, (Af
21 11.9SJ

T:tn;tbn j:i lkeen oli "OiUO\'UOroSS:1 to inen japa ni l:linen viulisti, jo nka tekni M
st:t taidot olivat ain:lkin nopeasti soittamisen suhteen hy\':it.
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.1:lpanil:linen T:lo-Ch:mg Yu on l",knin<:"n ihnwl:lp'i. ;Ok:l ~OiI LI:1 nortOala
Ibchi:1 ikiliikku i am:li~db lannolLt \·mm:irl'im'iu'i 'y\·iml11:il!:i. mil,i on
lekem'bs'i ..\lit:i:in ongdmia <:"i ilmaannu niin kman kuin llltOnn;i;in
pik:tjun:1I1 \·:lllhli:1. lllUU;1 kun \;I~I:lan lul",<:" pilk,\ 'i'mi. Yu on h\lk;is~;1.
1':lganinin \·iicl",s k<lprii~ i oli nop<:"ud<:"!t:I:m <:"hk,i m:l:l ilm:lntOnn,il\·s. muu:!
hipoi loi'a:llt:l kOO111iS\llIua . ( Ibid. )
Kolmen japanilaissoiuajan - T;llll:lin. Tan:lbn ja Ylin - j;ilkeen Palas siinyy
jUluss:un ruotim;(an Llhden suomalaisen dulis!in csilyk siii loisia ensimm:iisen;i ardoinnin kollleo.:'n:l on Kati Virtanen.
illm.anin ~on:I:l1li soi kiintdsti hy\·;ilLi ;i;indl:i . \ ·in:lI1",n on t~ il<:"dhn",n i:1
(}~aa h<:"rkulella .\ Iozart-l\·ylilb. "LiU inten~ih· i., t:l mll,i~oinli:l oli ilo
kuunndla.
B:lchin E-dulIri pr<.:'ludi"'1 oli 11I::nkisl:i miuaa . Oi\·:llIll ~I :1. mUU:l myös
pllhlallsv:lhinkoja. l':lg:tninin l1lel<l~l\~k:tpribi'~:1 1<:"r~,il onni~lllh·;11 j;1
llluUloinkin yrilY' oli hY\":I \ ·inanen ",i kuilenkaan l<:"kni'''''li ok \·ieLi nii n
pilk'ilHi. "'11,i l:iss,i ril:lIlle<:.·~sa nalltinnollb<:"~li oli~i \·oinlll herk\lle1b
I'ag:lninin _:llonkiIU!ll,lllliikall:t,
loinen ~uolll: d :lintOn Elina Vahalä on kiinno"l:l\";1 mllll~ i kko, 1Ein
j:bensi h-molli p:utilan Al!<:"!n:lI1c1an j:1 Correnden <:"ri1l:iin ilmo.:ikk'i;isli
ri~s,l oli 5il;i kohlllullbu ru!J;lloa . rytmist:i ;oll'toa, joka lekel' 13:I('hin
d'i\·;iksi. Elydil11:ii~\·y(k~t:i ei ole tietoakaan.
1'1Ihlllh:k\·;t oli .\Ioz:trlin , on:la1li, ;ok:1 ~oi <;;un.. oppabisen
si\·istY11<:tO~l i. \ ·'i !J:iI:i on \·iululekniseqi piIkaiU. o.:i kuil<;;nkaan niin
pilk:iIU. el1,i kapriisi nUIll<:"ro 1·1 onniSlllbi kilp:lilussCl ai\·'IIlI:i\·sin. Teema
ja \ariaatiot 1 j:l .s Oli\·al 111:linioil:l. mlll1:1 ltOr"inHllllll1dma ia 9,. jossa
\ ·a~ellllll:1I1 k,id<:"11 pizzicUOl lltI"'\·:!t muka,lI1 , k:ir., i\·'it ep'ionn<:",LI . (IbicI.)
P:iidn Yiimeisen:i esiinl\'IWI dulisti Yuka AbmalSll . ., 19-2 syntynyt j:1
Osabssa o piskeleya dlllisti soilli Bachia \·arsin ]uonte\·asti·· ([biet.), ·Eis.~:i bikki , mit;i Pal:ts h;in<:n esilyksesl:Ein luon piii\·;in jutussaan kertoi. \"iiden bhden
a:tsial:tisen \'illlistin, joista Pal:Js niiylli pit~ineen C\:lIsumi T:un;li j;l Yuka
Abmalsu) , esityksb Illonnehd iniin \";Iin 111l1111:1m:tlla \ ·irkkeell;i K:lhden j:l!jelle
jiLidn \'iulistin. Eiko Tanabn ja T:lo-Ch:lng Yun esilvksi;i P:llaS j:i;i pohtimaan
pid<:.'mm:iksi aikaa esitellen heictln soinonsa puulldl:t. Puulleit:l sis;i!t;ineel esitykset sa:t\·al jUlussa el1e111111:[n huomiota (l.~:lkseen kuin p:d:t.~Ll miel!vll;ineet
aasi:d:tislen soiuajien e~itybet.
l'abksen Eiko Tanakalle :lsell:lll1at td;nisen tailllrlluden \·aatilllubel eh·iit
piide suomala isiin soitta jiin . \ 'in:1l1l::n j:l \·:ih;ib \:"i\·;it "bmppaile \·iicbkon keskelLi'· leknisten pllulleiden seurauksena . \ 'aan k\·kene\·;[1 niis!;! huolimatta kiinnosla\·iin 1ll1kinlOihin. \·irt;men on ·bilee!linen ja osaa herkutella .\ Iozan-tyyl ilIX

Ibchin preludissa oli h:inen .~oillam:tn:ml puhuus\·ahingoisla huolim;nta

··henkisl;i m ina;l'" ja "o i\·allusl;l··

\':ildEi b·keni leknisisU plluneislaa n huo!i -

matt:1 SOill:ll11:1:1n _\Iozanin son;l;l\in ··eurooppal:lisen si\'islyneesli·' ja ·'puhulle[e\";lSI i"
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Pabs t;iydent:i:i jut ussaan eurooppalaisten soiua jien osaa m iSIa plluneiden
oS:l lta, Kirjoillaj:l tunnist:u yhdeks:innen \"ariaation tekn isten ongelmien johtuneen osaamallomuuden Sij:1St:1 "ep:ionnest:l" Samankahaisu p iile\';i;i osaamist:l kuin v:ilö bl b Palas n;i kee ole\'a n myös S:lllu,sa jut ussa bsitellylb . seuraa\ 'ana alkuer:ip:i iv:in:i soittaneella A ndrea Dub -Lö\I 'ensteini lb.
Andrea Tuka-Löwcnstcin lpo, Duk,,-Löw<::'nsll'in) 1- -1 on ;Iikamoinen
taituri. joka .\lozal1in e-llloll i soml:nin ;llkuOSJ,1n 1 ':lIit~i 1:1:lhaal';m tempon.
Sak~:lt:lr on ennen muut;1 wit;I\-:1 j;1 soittaa io~~ain m:i:irin kuin henkinen
~ordiino suodatt,l i:.i ijm,li~lIa
Pabs uskoo Viih:ibn 0I11a;1\':1I1 sellaisia teknisiii ja Dub -Löwenstein in sellaisia Illlkinnallisb

kyb-jJ.

jotb eil';it

t ulleet

ilmi

heicbn

esityksi.,s:i:in ,

Aasiabisilla soill:l jilb T:1l1ablb ja Y ulla teknisi:i ja tulkinnallisi:l taitoja ei silloi n
ole . jos niit;i ei soitossa kuulu.

f11!/h/{!s!adsb!ade!iss(I (29.11.95) ilmestyi jllltll . jossa toimitta ja Lena \'on
Bonsdorff keskusteli I 'iulist i ja \'iulupedagogi Rii!l:1 Poutasen kanssa. Ensin eteEikoreab isen JlI-Young Baekin tekninen t:lit:I\'uUS esitd:iiin jutussa myönteisen;! asian;1 Jutussa ok,'a klt\'a esitt i:i Baekia bheh:i soitUm~lSS:1 K uvan alla o leva tebt i kenoo. euii "jll -YOIlIlg Bae kJnill Syd-Korea /tule ner belll sill tek-

lIiskll

Oll/SOI-g pll

Sibelius Violillkollsert." KU\":llekst i luo vai k utelman tek-

nisest i tait:l\':lsta. huolelliseen ja k urinalaiseen t\'öskente1yyn kykene\'äs{:i Ill UU sikost:!. Samaa \ 'aikutelm:la luocban m yös , 'on Bonsdorffin kirjoittamassa tebtisS:i
lxH: Baek :ir en tekniskt \-;ildigt noggrann \'iolini sttyp. som \'erbc!e 1ril';I$
b;is1 i sista s,l(sen . hon prkkade all:1 knepig;1 dubbelgrepp tili syncs utan
s\':l righe!. men Il;ir hon spdar en mdodisk tillje lyck:\s hon inte Sk:IP;!
lugna bag:lr
Rl' : Fin:den :ir ju htuli-i_
q ~kri \t~n_ obekl':im och kr,i\-:mde och Ju-Young
Ihek beh;ir~k:lr hisnande ,,:iI bade ~in högr:1 och \',instnl h,lnd i\u 1';11'
hon upp.:nbart in~t:illd lXI ;\tl ~rel:l sa dl( :.om möilig1 (l(:h inte pa :nt
di:il;-t ~b ng:1 sig in i lUlllaningeIl.
Von Bonsdorff esitt;U kot11t1lenttinsa lopussa Sibel ius-kilpailu:! bsillele\'iss:i
medi:lleksteiss;i llse;lsti busutun dill:im:in. jonka Illuban a:l.<;ia!a is1en soiUa jien
taidot rajoittul':n teknis<.:'en os:ullliseen. Tekniset :I\-W ()\':H kuitenk in kUI':lleksIin j:1 ,'on Bonsdo rffin kommentin perusteelb melko m yönteinen asia, POllt:lsen
kommen t i.".~a

teknilwn osaaminen saa myös kielteisEi merkityksi:i , I"Ein tosin

mainitsee ensin lbekin \-arsin Uit:l\':lksi soillajaksi. muna nime:i:i teknisyyden
myös syyksi esitybes.~:i ilmenneisiin puulleisiin , Baek nimill:i in keskinyi esityksess;i;in tW,'{/(1 t ekni~iin seikkoihin. joka esti h:inti "heittiiYlym :ist:i rohke:lsti
haasteeseen ..
Te].;nisyys ja teknologi:1 nimet:Ein usein aasi:ILlisten ja \-arsinkin j:lp:mibis-
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len ominaisuudeksi myös muiden asioiden kuin musiikin yhteydessä. David
Morley j:1 Kevin Robins (199;. 167- 1- 1) kUY:\:\\';1l Iät;! ilmiöt:i b sill eelb teknooriemali smi. Teknologi:tlb on ollut ja yh:i edelleen o n heicbn mielesl:i:in rat kaiseva merkitys Einsimaisen modernin identiteet in r.lkenlllmisessa. Kun Japani
on monilla aloilla viime \·uosikymmenin:i S:I:IVlIllanut teknologisen valta-asem:l n. Hinsimaat 0\.:1I joutuneet muutt:lmaan om:l:l itseyml11:l rryst:i:in. l\'lorle y ja
Robins näkevät osana tekno-ori entalismia sen. eltä j:lp:l nilaisuuden ja teknologi:tn liilos \'ah\·isl aa b sityst:i japanila isu udesta kylrn:inä. epäpersoonallisena.
konemaisena j:1 :lutorit:l:l risena klllnuu rina. jolta puuttuu emot i:lalinen yhteys
muuhun maailm:lan. Tiih:i n :Ij:lt ukseen nojauluen j:ip:lnibiset n:ihdä:in ep:iinhimillisin:i ja tunteettornin:1 olemoina. jotka aiheutt:lvat l:insimaissa seb kiukku:l
ett:i kateutta. Obicl.)

Sirkushuveja ja oikeaa musiikkia
Osana Sibelius-kilpailun al kuer.i n ohjelmistoo kunkin kilpailijan piti soittaa
k olme Niccolo P:lganinin kapriisia. Paganinin kapriiseista puhuttiin
mediateksteiss:i kielteisemmin kuin muiden kilpailussa soiten ujen säveltäjien
lUOt:lnnOSta (ks. Konsemi \"ai kilpailu? -luku). Viulisti El is:ibeth Bali:lshvili piti
Sibel ius-kilpailun ohjelmistoa h~"..:inä luk uunott:1Il1:t1 ta ··P:lg:minin bpriiseja ,
joita ilman \'oisin hyvin ollar-25 (Nhl 22.11.95.) P:lg:u,inin k:lpriisien ei
v;i!Wimlitt:i. ilman l:Iil:l\·:I:1 wlkitsijaa katsottu kuullJ\":tr' Sibelills-kilp:lilllssa edes
"oike:ln musiikin·· k:ltegorktan. Seppo Heikinheimo piti niminiiin Elis:lbeth
B:Hi:lshvilin esityksi:i alklleriiss:i ··oikeina ilonaiheina ·· ja mainitsi. että htinen
soittaess.'lan -Paganinistakin syntyi oik ea:!. musiikki:i ·· (HS 21.11.95a).
Dmilri Mahtinia l uo nnehdin iin Pobjalais('SSa ( 28.11.9; ) supermllusiko ksi.
"jolle k:likki tekniikka o n \·:Iin ilsesl äänseld \'tiline. T:lilllrinumerona kuultu
Pag:minin Nel cor piI! I/il/ mi s(>,,'o alkoi yll:ittäen kuulost:la hyväll:i sävellyk selt:i eikä pelkäst;i:in sirkushuvi ll a." Tai!urinu1llerOl. joissa teknisen t:l it:lvuuclen
osoittaminen on I:irke;i;i. 0\':11 pelkistään sirkushuveja silloin. kun esityksess:i
ei ole kuu ltavissa muuta kuin soittajan teknisten t:litojen esinelyii. Tekniik:ln
piWisi olla itseSI;i:inselv:i j:l hllomaamaton ei k~i ensisijainen ja itsetarkoituksellinen ;lsia musiikkiesityksiss:i.
P;l~pninin s:h·eltiijyys kytkeytyy bheisesti yhteen h;i nen muusikkoutens:l j:1
villlllleknisten uudislustensa k:lnss.'l.
P:lganinin bpriisit kuulU\·;1I \' iulukiri;lllisuud~ n i:irkeirnpiin ja
taiturillisi rnpiin leoksiin. Paganini 0782-1 8-10) ol i aibnsa suurin
\'iuluvinuoosi. jonb uskottiin S:laneen ihrneellisei kykynsii itse
p:lhobiseha.

2j
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"Förlllom Pag:mi nis K;lpri~<.:r . d..,m kund" i;lg gotl ' ·;lr:1 lu:m!"

Häne n tek nisU 1I 11dbtllk~i a ;1n o li\';ll mu un mU;lssa uudet jOllsitllst:n ·at.
s;i\'e1alueen l ;l:ljt:"nnuk ~d . lo isteliaat bksoi"Olled . tietyt kitar.uehol.
I'asemman kiekon pizzic l1ol. krOlllaallinen okt:l:l \" i ~o il1 o ;a ;Oll~W\';11
~iirt)'mät jousi- ja pizzic uo ku lkujen dlilU. (HS 19. 11.95b.)

Tekninen tait:l\"llLls ja \'irtuoouisuus n:ihcEi:in t:i s.s:i Paganin ist:l puhumisen
perinteen mubisesti (ks. J:sim . Dahlhaus 1989. U9) JOP:1 paholaismaisena asiana . jo llo in viulunsoito n tekniikban k ytkeyt yy kieheisiil merkit~' k s j;i.
.\ )·kypäitiill (1 0. 11.9;) otsi kossa k ysyniin. -Iolliko \ 'i uluno ita ' Niemlo Paganini
luonnonoikku?-. Its.e jlltllSS;1 kerrolliin. elli! :l lkuk ilpailun "ohjelmass:1 o n
I3:lChia. l\ loz;trti;t ja P:lganinin bpriiseja - n:[mii jiilk imm:iiset Ol'at todellisi:t tekniikan koetinki\"i:l ja niiden \'aikeuden \':iitet:i:in peruSI\,t\'an siihen . en:i noicl:!n
mainell:l naullinul ~:iv e lt:ij:i ja virtuoosi oli k:isiensii rakent een puolesla)l"c(lk 01
!/{//I/I"('. luonnonoikku" .
Kun asenteet impro\'isaatiot:t ja \'irtuoouisLtulla ko htaan olivat 1800-luvun
alkuun menness:i Linsimaisen 1:liclemusiikin perinleess:i muulluneet kielteisiksi
suhteessa siihen ;\n ·oshtk.seen . jota niit:[ kohtaan oli :Iiemmin tunnettu. s:i\'eh:ijiil suhlautuil';1l muulokseen eri ta\·ollla . Fr.:lIlz liszt }Titti lie\'entaa muusiko iden
}'hä kas\'a\':la halua liiall iseen esill:h';in taiteen popularisoimiseen. Paga nini
plIolest;lan edusti \'astakkaista linj;l:I \'elhomaisine kyk yineen ja p:lholaismaisine esiintymisineen. (Goellr 1992;1. 233-23'f.) V:likka impro\'is:l3.liO j;t varsinkin
virtuoottisuus OI'at s:iil yneel osana I:lnsimaisen musiikin csilysbyt:intöp :lin:1
t:ihiin p:iiv:Ein sa;lkka. pelbn tekn iibn esinelyn on I SOO-luvu n alun j:ilkeen
n:illly olevan v:ihint:i:inkin kyseen:llainen ilmiö.
Kosb Paganin musiikin keskeiseksi omin:lisuudek si nimeltiin juuri teknisyys. Paganiniin liiteli)' k ieiteisyys oli osalt:I;ltl rakentamassa kieheisti kU\':I;1
myös teknisyydesl:i yleens:i. T:imä seikka on merkitt:h'ä 'rodun' ja etnis}'yden
bnnalta. sill;i juuri tekni ikan ja tulkinnan k:isilleet olivat keskeisiii kilpail ijoiden
'rodullisen' ja etnisen eron r .. kenl:unisen prosessissa.

Tulkinnan välttämättömyys
V:likka hydlt:l So ill:ljah:t Sibelius-ki lpailussa \':ladittiin seki teknist:i ettii
tulkinnallisi a osaamist:l. selvä:! kuitenkin on. että tulkinnan lopultakin ajateltiin
o levan t:irke:impi j:t :1I... ·ostewmpi OS:I:lmisen :tll te kuin jopa kielteisd
merkit yk si:i osakseen s:lanut tekniikka. 2·j Toimilt:lj:t Ves:t Siren oli t:I\'3nnut

21

~ l usik:I:JI;suuden.

lImtoX'n ~, ,lrn:lI~un merkl1}"ks.:~I" ~Uhl""'''';:' te kn ii kka:m ks. Kingsbl.u)'
1988. 'T-98. K ing~bury (1')88. lr) , -;; iu;i;i. e n;; md:~:'ni.<uutt.-.:n ~, te kn i~ n lail:"'uu teen
",k;; lu nl eell,suuk-.:n. pcl"'oOOn ;,l h~ u ulecn ia lulkinllallio;ce n ihm,isll un keskiu}""ien es il}"slen
" ,i lil1("n ero 011 er. h kon"<,,.,. alo ri o-opiskcl iioido.:Il pcru' tal':mla aluisimmiSI:J cSlccuisist,1
k:bi1yksist:l. ES ilt:iP'l UYI)'Y OSOi1t1" lånin.:n 1:';I:O\·uuto.:ns:l. multa h,in ei saa ko.:skitty'i
yksinom:.:m siil1("n . l'c1 k,l n 1(:kn iik,111 :l[:ndhao Kinl<~hury n nlUk:I:1I1 o le,"a n yhl:i erilline n
asb su htl'o.:ssa nlll" ka,d i""'l'n .."ilyk"-,,,n kuin pclkk,i "-'bi o n ' uh tt.-.:ssa r"kkawl'c o.
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"mestari viulisti"" Isaac Sternin l1111lll:Ll11aa kllUkaUU:1 ennen Sibelius-kilpailun
al kam ista Tukholm:l~sa ja kirjoitti t:lpa:lmisestaan !-Ielsil/gill SaI/o missa
(27. 11.95c) Sibelius-killxlilun ensi llllllii isen:i finaalip:i i"iin:i.
lI!i1:i o hjeita Stern halu:I:1 ~i llen anl:l:l k:lhdeks:llle finali,tilk 1- -k
··Kun oletk 1:1\":111:1 j:1 ~OiT:lU<:'. ei rii r:i ett:i soiUUe tt.-kni'c.\oti o ikein. On
k:i ytett:l\·:i mu"iikki:l kielen:i j:l p uhun;ll·:l ihmbille. Juuri .\oiit:i TunTee
,uuren t:liteil ii:m tO nuor<;'Il_I . s.uurell;l t:liteilij;ill;1 o n luonl:lincll
:llIk tori teetti. ja koko o klllllk,dl:i;m h:in 'lIor:.l't;mn /"(wlii meir:i
klluntdem:l:ln il.\>t':i:i n."

Viulistien jakautuminl:"n

·· ~llurjin··

ja \':ihempiaryoisi in t:liteilijoihin tapahtuu

muiden seikko jen kuin pelUn tekni sen OS:I:1I11isl:"n peru."tedla. si lti hy":ille
soitt:tj:dle tekniikb on ainoa:-.taan \·:iline tull-;innan tl.:'kl'lllisl'en. ei itsetarkoitus.
[)illli(ri Mahlinin mainil1iin o !t:\·an ·Viktoria .\Iullo \·an tyyppinen supermuu sikko. jolle kaikki tekniikb on vai n itsesUi:inst'ld dlinl.:'·· (Pobj(l{ailll'1I 28. 11.95).
Kun aasialaisten soinajien oS;I:ltllisen kerrouiin painO([ll'·:Ul tekni:-.iin sei kkoihin
ja hei1t;i sanottiin p uuuu'·;lI1 kyky;i musiikin wlkit"emiseen. heilt:i p uull ui rei lusti enemm:in kuin puolel :-iil:i. mit:i ·Sllllfe1t:l· muusikoita \·:I:lclitaan.
Henry Kingsbury ( 1988.98) erillelee tekniikan k;i:-;iue-cn merkit~'sl :i jakamalb St.-n kahteen OS:I:Hl. En:-;inn:ikin It'kniikb \·iiHa:1 mllu~ikon fyy..,i siin t;liloihin
soittimen komrolloinni:;."a. jolloin tekniikba kU\·:1t:l:lIl m:i:i r:illiscn:i asi:lIl:1. Se
on .~ubstanssi. asia itsess:iiin. joka ei \"iiua:! iL~ens:i ulkopuolelle. Toiseksi tt;>kniibsta ' ·oi<.1:1a l1 puhua mu..,ika:llisen ' ·:151:lkol1t;ln:1 jo lloin san:1 vi illa;! lunteen
tai ilm;lisun plllllle('se('lI . Ubid .l J:il kimm:iisess:i Illerkityk:-ess:i (~kniikka ilmai :-ee puutett:l. jonka seur:.wk:-cna muusikon esityksen l1l:i;iriuyminen lllusiikiksi
:-;':1:Utaa \·aar:.lntU:l.
Heikki Ai ttokoski \·:iitti I Msingin Srfl/omiss(/ (2 1. 11.95b). eli:; ·hliulunsoiuo
on myös urheilua-. T:lide ja urheilu asella\·at tekiiöillcen h;i nen mie1est:i;in
s;lm:mbisi:l , ·:millluksi:l : molemmille a:-ioille on tyypilli"'l:i piikit harjoinelubudel. jotb huipentlll"at lyhp. . l.:'n IJlIoritllk:-een. (] bid. ) C rheilun ja laitt'en samanblt:lislluclelb on kuitenkin r:tj:1!ls:1. \ ·iulisti Jukka .\ Ierj:tnen piil1ii:i samassa
Aittokosken jlltU~:l l~ljan n:liden asioiden dlille \·l.:'tO:lm:l1b t:litt.-en j:\ tulkinn:m
I'iili.~ iin yht:ibisyyksi in ja kökin:liseen sLlh tt?e.~et'n: ··SI.:' työ mil:i me tehcb:in on
t:l\":dla:1!l urheilua. Tulk inta tekee si it;i l:lidt;>H:l.·· .\llIsiikki ei ole pel kki:i urheilu:\. silb urheilus.":! ' ·:I:ldiU:i\·it;>n a... ioiden lis:iksi musiikin lekemi.seSS:i t;uyit:t;lIl
Illlkinn;ln t:liIO:I. (Ibid.) Uihell:ies.'>ii:i n terwisens:i S i bl,~li ll ...-kilpailuun osallistu\·ille \"iulisteille myö:- Yehudi .\ lellllhin rinmsti u rheilun ja tekniikan to isiinsa ~l
:1"t;>!Ii urheilun ja hy\":in \·illl bmin tobtensa \·:lSlakohcbk:-i. I·Ein kaipasi ··nykyviulistien soitosIa tyyli:i j:1 bmpö:i leknistcn urheilll:-lIoril ll:-ten sijaan·· (HS
11 . 11 .95a). Tulkinnan puutt uminen aihcult:!:! esityksen Illu:-.iikiksi m:i:irittymisen
kyscenalaistlll11isen IllYö.~ 5 /1 0 111('11 L "rheillllehdessii (- 12. 95) ilmestyneess:i
Sibd ill.~- kilp:liluj:! k:i si t ellec~;i kolu lllniss:I . joss:t todelti in. Clt;i musiikkikilpailut

180

"eiv:j( tietenkitln o le lopulta ko\'in kaukana urheiluki lp:lilusu. Yhdisti!":!t elementit O\·:!! kilp:lilu ja taito ..\lusiikin ylim:ltldinen elementti on tulkinta,"
Tulkinnan kisilleen kesk eisyys ya]n'istaa osaltaan bsityst;! l:insimaisesta taidemusiikista \'alkoisen \'a1t:l,,:lestön kulttuurin:l siksi , etl:i aasialaisten muusikoiden aj:l1eltiin kykene\';in ennemminkin teknisesti kuin tulkinnal1isesti taita viin esityksiin Sibelius-kilpailu ssa. Tu lkinnan ja tekniikan klsinee t r;lkentavat
myös urheilun j:l musiikin dlisen 'rodullisen ' ero n. Tunnenu:dlan on , eUii
urheilu on ertis niislti h:l1"\"oist:l alueista, joilb mustat ovat \'oineet menestyii
merkitt:iviilLi l:!yalla 0 -1:111 1999. 148).
Silloin kun :usbbisilb \"Iulisleilb ei ole IUlkinnallisi:1 k ykyp. heid:!n esityk sens:! ei I:!yt:i Taileeksi miEirinymisen bnnalta olennaisia lunnusmerkkep.
V:likb heicbn tekniik bnsa olisi miten 10ist:l\'aa hy\·;ins;i. tulkinnan kyvyn kielt:iminen sulkee heicbt pois länsimaisen musi ikin 'suu rien' tulkitsijoiden joukosta.

YKSI LOLLlsyys
Kun Sibelius-kilpailussa puhuniin ta i k i rjoitettiin viulist ien tekn iikasta.
lausumissa ko rostui usein tekniibn sa manbltaisuus bikilLl kilpai li joilb.
Teknisen tai ta vuuden esittelemiseen kes ki((~r\"issti teoksissa muusikolle ajateltiin
olevan vaikeaa esitelb omia, persoona llisia t:li yksilöll isiii n:ikemyksi:itin. 25
Yksilöllisyyden esil1:i m iseen so\"(:,hui tekn isen OS:l:llnisen sijasta esimerk iksi
tunne.
Yl ll<:"ist:i sanOlla,":!:! kJi kist:! Iloppukilpailuun p:i:is seist:i "iu liSI"i;;ta] on S<:".
elt:i te kninen taituruus on Eihes jobisen hallussa kiitell:il':isti. Yhteist:i on
sekin. elt:i kovin monet nuorista \'iulisteista ei\":it tllnten<:"eI sis:iss:i:i n ja
viulun \',llTessa juuri mink~Einlaisia su uria tum".. it,!. Analyysit o li tehty
huokll,1. mun:l palo o li jiEinyt sytylt:im:ill:i. :-'-Jihin on j:Einyt ,"eri ,luki
hiotuist:l s lIoni s t ,l~ !lJissii persoon:llli sllllden piirteet hu o lekl-w:l sti
k,llSO\'ist:l k ehyksistii? ( Demari jO. J 1.91 ,)

Tunteiden ilma iseminen OS:lnJ taiteili jan minuutt:l on olllll romantiikan
ajoist;l Uhtien keskeinen asia Unsimaisessa taidernusi ikissa (ks , esim. Ballersby
1989. 13: Eggebrecht 1955). jolloin tunteiden puuttum inen muodostuu musii kkiesityk sissii ongelmaksi . Sibelius-k iIIXl ilust:l ensimm:iisen er:ln j:ilkeen pudonnut viulisti t\-b rta Kirk kertoi soillaq nsa '"tek nisesti melko hyvin, mutta palaute
tuom:lrei lt a o n Uhes :l in:l S:lm:l minun p i t~iisi p;Ust:ki ulos elle111111;in sitii. mitj
tunnen" ( Keskl-Uuslll/a{/ 24 11.95b).
25

Kir~i·.\l:t ri:l :\,,\':lm:iki
ih:"ldi l'"kka "U\,-,i.'l<Hl " ., ityk,..;n I':lganinin kaprii""i.' l:l oll"en
'"han'in,us"n rohkea i~ om'I j'k.·rainen - mon<.:Jl muun kapri isit kuulostivat Uhinn,i
ki_s;uappdul1a'" (Pobja/aillell :? !. 11,95b),
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Kilpailusijoituksen kannalt:\ olennaisempia olivat dulist ien \,j liset erot yksilöllisesti ilmaistuissa persoonallisissa taidoiss:l eib niinbän teknisess:i tailavuudessa _
P.:blLl on bylöss:i:in Sibelius-Ak:nemi,lll omiSlam,1 3.5 miljoon :lll
m:lrbn Slr:ldi\-:Hius. Mahuakohan formula ykkönenkään olla yh l ~i bllis'
Siin:i miss:i forlllulakisan r:nkai see su urimmalta osalw v;iline.:n
paremmuus. huippul:lson \'illlukilpailuss:l punnit:tan ennen bikk'::l
soillajan srd:in, T:li no. onh:lll siin:i mUUlakin: soilt:lmben lekniikk a:l j:l
kilp:liluherllloja. >"e erOlla\':lt iyvät ja :lk:lllal.
Kun ollaan 10ppllsllorall:t i:l finalistien suorituk sel O\':ll teknisesti yhU
Illoiueenomia. \'oiuaja on se jolla on persoon:lllinen n:ikemys ja joka
panee bikkens:l peliin - soin:l:l suor:wn syc!;i mesl:i syd:illleen, (Apu

8.12.95,)

M usiikkiesityksiss;i kuullun teknisen laitanlUden ja muun osaamisen v;ilinen
ero perustuu yksilöllisyyteen: tekniikassa ei kuulla yht:i lailla yksilöllisiä eroja
kuin esimerk iksi tulk innassa , Tulkinnan yksilöllisyyden vaat imuksen esini esimerk iksi Heikinheimo Sibeliuksen viulukonsenon er:Ust:i tulkinnasta kirjoittaessaan. Hti nen mu k aansa ··[t1u lkinnalli sestikaan i\ b htinilla ei ollut m iUi:in uutta
annelt:lvaa: näkemys oli ib;in k u in keskh'eno kaikista levytyksistii Tatu
Tuohikor\'ella n iitti on muistaakseni 80:' (HS 29. 11.95c.)
Tuomariston puheen johtaja Aulis Sallinen totesi vii meisen:i finaal ip:i ivtin:i
bhetenyyn televisio-ohjelmaan sistiltyneess:i haastattelussa. ett:i teknisesti korkeat:lsoisia viuliste ja on paljon. mutta persoonal lisuudet ovat h:lrvinaisia.
Viu listien mahdollisuus luoda k:U1sailH'ii linen ja I\est:h'ii ura riippuu hanen
m ukaansa juuri s i it~i, miten "suuri persoonallisuus" viulisti on. (lV:23.) Viulistin
keskeisin muista viulisteista erOlt:lutumisen keino on yksilöllisyyden esitUim incll.

Soli sti
Viulistien yk si löll isyys korostu i ki lpailussa myös muilla tavoilla kuin esitysten
:uvioinnissa Kilpai l ijat toim ivai jokaisessa kilpailun kolmess:l er:iss~i sol isteina.
Viulistien orkesteri, tai karnarimusi ikil l isb taitoja ei tapahtumassa test:lnU.
Unsimaisen taiclemusiik in I\ ilpai luissa yksilöllisyys korostuu m yös siksi. eU;i
vahaosa niist:i on ju u ri soolosoill:tmisen, -laulamisen tai -johtamisen ki lpailuja.
Arvostetuin muusi k on työt(']u:id on toimia orkesterin solistina t:li soittaa
yksin;i;in. 26 Hyvä:i sol istia piclet~i;in myös hY\':in:i orkesterimuusikkona.
orkesteri n koesoilOissa muusikot osoitt:lvat t:li tonsa ensisijaisesti soitt:lm:l lb

26
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S'/JIo", is.m ( 18,1 1,95d) lo.-.kttiin , elU \"\!()!ln:l ]'F5 .;n~inHn'iio;en palkinnon
Silx:lius-kilp:,iluss:I S;I;In.;.;'I;' Yu,'al Ya roni Sla "'.;i ok lullll! kansain\"iilio;tii huippu,·iulistia.
Ehkäpii h:in on l)'ytyn\,l kon""rtlimestarin tai \'illlunsoiton professorin tlll"\'alli""en
asemaan
!!e{sil/gil/

yksin. lSOO-l u\"un ;llllSt:1 lähtien Einsimaisen l aidemusiikkiku luuu rin keskiössli
on ollut }' kSi lö ·yksit)'isen:i" . vai kkaki n jlllkisess:1 lil:issa sijaitsevan:1
sosiopo l iitt isena ent i t ee t lin~l. t". loderni n ajan alusta J:i htien keskeiseen asemaan
I:insimaisessa kulttuurissa ja myös musiikissa ovat nousseet yksilöt: solistit. freebnce siiveltä;:i\. kriitikot ja kapellimestarit. (eitron 1993. lOI.)
Sibelius-kilpailun tuom:l riSl on jiisen Kaija Saariketlu kenoi ajal uksi,l an muusikkoudesta j:1 muusikoiden koulutuksesta LelU \'on Bonsdorffin haastanelusS::1
NIf!rlldswdsb/adefissa (2-i. 11.95). Solislisuuden ja yksilöl lisyyden teemat mä:!riuyh';it haaSl attelun keskeisik si teemoiksi jo heti jutun :l lussa Saariketu n l odetess.a. el1ä on "sekä ep:ire:lIistist:1 että musiikillisesli epiikii nnostav;I:1 v:II;l3 kaik·
ki Illuusi kot samaan - solistiseen - muottiin'. S:I:lrikeHu haluaa jutun muka:!!)
laajent:l;! p erimeislii. solistisIa k:isitystä \·iulistist:1. T:lm:l tapahtuu esimerkiksi
sis:i l lyt t:i m:ilb muusikkojen koulutukseen aikaisempaa enemm:in kamarimu si ikkia Obid.) Muita \'aihtoehlOja solistiselle l11uusikkokoullltukselle ei jutussa
esiten}'. Jo jutun otsikossa :Isetetaan kyseenabiseksi se. en:i kamarimusi iki n
soin:llninen \'oisi muutl:l:I koulutuksen solistipainolleisllllll;1. Siin:i nimi1l:!in
todetaan. eu:i -Ihly":i solist i on hyY:i kamarinlllusi kko!-' K:unari muusi kkous
edellyttää otsikon mukaan solistisuull3. jolloin solist isulIs on \';i ltt;i miill:i myös
yhteisöllisemmån musiikin tekemisen penlsta. Yk silöllisyys j:\ solistisuus sen
os:lt1a 0\':11 bnsimaises~1 I;_idemusiikki kullluurissa niin \'oimakbila i hanteita,
eu:i niiden kyseenab istaminen on vaikeaa.
Solist isllus on mUlIsikkok oulutu ksen keskei nen tal'oile myös Suomessa.
Kuitenkin vain hyvin pieni osa esimerk iksi Sibelius-Ak:llemian solistiselta linjalta va lmistuneiden opiskel ijoiden työtehtävist:i on va rsinaisesti solistin tehtlivi:i. sill:i vain muutama suomal:iinen mu usikko pystyy ansailsema:Jn eLlntonsa
~'ks inomaan solisl ina . .Jos I'iulistin urakehitys ei ylHi korkeiden ICivoilleiden
mukaisiin solislitehl:iviin asti. tibnne koetaan helposti pettrmyksenä. Kun El ina
Vii h;i!:i ltä kysynii n /'/uji"t/{ISf(ldsb/(ldefiss(l (12.11.95), t:iht;i;ikö hän solistiu~l lle .
k:lm:lrimUlIsikoksi \'ai orkesterit yöhön. hiin V;lst:ISi, ellii "jos on dll1;im;i' ÖI1l;i
hakeutu:1 orkesterit yöhön. se kyllä käy. muna et up;i;i ss~l h:lluan nyt panostaa
solisliteht:iviin ja kamarimusi ikkiin" SoliSl iura oli ensisijainen tlllevaisuuden
une lma myös Pekk:1 ja J:takko KuusisIOlle.

SOU STIURA

Entä tulev:lisuus! t.:nehn:l!
-Suunen solistkn juuuj:l kuunnelless:l tuntuu siltii . dtä solistiur:l on
epiinonn:l:llin ja r:Hiua\"an elämän t:le. :\laailmankuulu viulul:liteilij:l
5 h..lo 01o M intz \·iiittii:i. (,I\;i se on yhtä helwui:i. )a:lkko sanoo.
Hiincn wiq;cnsa o n lehel:i ~IOlöiden rinn:!lia S:ivdlyksiii. ehkii myös
SOill:W orkesleriss:l.
Ilkb Kuusislo lietili\. cllii kohtuuden löyl;iminen on vaikeaa.
-,\llIsiikkid:imil o n r:mkb:l . .\IUlla pojilla o n "kEi 5-6 HIOIt:1 ;Iikaa

183

lövt:i:i soph-in to:hti\-;i itsclleen , Jos solist i ul~1 osoiuallluu hankalaksi tai d
tuoU 1'iitl:il h ti tuIOS1;1. hdlhi on l'i il!:i\';i :1111mal1il<1iIO loimia opelU jana ja
:1I1taa konsel1leja _ Soil1:lInino:n h~ThS;i o1'keste1'iss:1 ei ole ollenkaan
huono \':lihtoehto.
Pekka Illtl1niseo: jotakin SUU1'0:51;1 j;i:ildö:l1lnoksest;1 j;1 sitten jouin
ChiGlgon filhannon ikoista_ Lopulta \-;IS[;IU5 on \'almi5:
-il Jin:i olen valmis 1'o:issa:llllaall_ (.1'" .\'aiWI 1).11,95.)
Kun solistiura on n;iiden dulistien ensisija inen u\'oite, muunlaisen musi ikil lisen uran m:lhdollisesli :liheul!alll:l pettymys joudutaan kielUim:Ein. Samassa
jutussa k errotaan, ett;i Kuu siston \'eljesten o piskeluun kuuluu myös o rk esterin jOhtO:1 j:l s;iI'e!t;imisti. jotka oyat \'a rsin \'alll'asti yk silöllisyyu:i korostada musi ikin tek em isen laje ja nekin,

Soo lokonsertto laji tyypp in ä
Yksilöllisyys ja solistisuus \l1;i:lrittidt 111\'ÖS musiikin I:tjilyyppien dlisb suhteit;!
Sibelius-k ilp:l ilussa. Alkuki l pailussa esitelliin nelj:i soolo\'iuluteosta (yksi Ibchin
soolol'iulupan it:J

ja

kolme

pianos;iestyksellinen sona:ltti

I'ag:lninin

kaprii si :l )

seb

V:ilikiljxt ilussa soitett iin

yksi

;'vlozartin

pianos;iestyksell isi:i

teoksia _ Loppukilpailu koostui ~-k s in oma:l1l k ilpailijoiden orkesterin kanssa
soittamista \'iulukonsertoisl:t, Soolokonsertto m:iiirittyi kaikkein arvostetuimImksi la jit yypiksi kilpailuss:l monest:lkin syyst:l,
Loppukilp:lilu - JOSS:l konsertOI soitetti in - piclettiin Finbncli:t-talon konserttisalissa, kun ta:1S alku - ja dlikilpailu bytiin pienemm~iss:i. tihinn;i kamarimusiikin

esitt:imiseen

tarkoitetussa

Sibel ius-Ak:\temi:ln

k a nsen t iS:ll1ss:1,

Ainoast:I:1l1 loppukilpailuun \'alitut parh~I~1t soitt ~lpt. jOtkl il meisesti olivat onnistuneet parhaiten Y~lkuullama:!n tuomariston persoon:lllisuudelban . yksilöl lisyycklliEin ja tu lkintak y\')'i l b:in, p:i:isi\';i! soittamaan k onSertloj:l orkesteri n kanssa,
Sibelius-k illxli lun p;i;ittij~iiskonsenissa k ilpail ussa ensi mm~ii se k si ja toiseksi
sijoilluneet viulistit soitt i\·;\t Sibeliuksen ja .\lendebsohnin viulukonsel1ot o rk esterin s:iestykselb, Kolmannen palkinnon S:l:llleet 5:110 ja Zna icler soittiv:lt soo10Yiululeok.sia, Sato soitti I':lga ninin j;1 ;'\el':llll1nnan teokset. Znaicler ) 's:lyen
son:l:l1 in. Voisi luulla. o.:t1:l Elnsimaisessa kultlUuriss:l a]'\'osto.:llu piirre. yksilöllisyys,

on

hu ipuss;u n

silloin,

kun

muusikko

SOi\la~1

yksin

sooloteoksi:! .

J\-!enesty:ikseen kilpailussa \'iu l istien piti k ilp;lilu n edetess:l kyet:i s:iilytt:im:i:in
to i mintakykyns~1 yl1 :i suuremman yhteisön kanssa, Solistien yksilöllisyyden esit-

t:iminen joulUi tlst:i n;ikökulm:ls(;[ urk:lstehull:l e niten koetteille juuri konserto iss:J, joiss:l viu l istien piti kyet:i esilt:lm:i:in o ma yksilöllisyytens:i suhteessa
k Y1ll11len iin orkesterinlllusikoih in.
Erityisen mielenkiintoinen yksilöllisyyden kannalta on musiikin bjeist:l juuri konsel1lo , jonka solisti n o n usei n sanottu edusuvan \ 'apautt:l ja l iikkuvuutta
vastakohta ml o rk esterille , joka edustaa sosiaa l isu j:irjestyst:i ( b. esim , Small
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1998, 18]), Tomi _\[~ikt:: b 0 989, 159) on rom:mtiibn ajan pianokonsernoja tutkiessaan todennut yksilöllisyyden ole\':tl1 soolokonsenon perusta\'anlaatuinen
b ji kriteeri. $0010kon50.:11I0 bjin:1 kyt k eyt~1' yhteen lilx'ralismin (ks, ( itron 1993,
l OI) j:1 indi\'idualislllin ideolo gioiden bnssa, $oolokonsenot tarjO:lv;H eribisi:l
I~nkaisumalleja n:iiss:l ideologioiss;! keskeiseksi muodos!tl\':l1le yksilön j:1 yhteisön \'äliselle suhteelle, Soolokonsenon esityksess:i soli1>tin ja b:inUi s:[esUivien
orkesterimuLlsikoiden :liiem :1I ero:I\'at ratkaise\';l1b t:l\':ll1a toisisla:m , Solistia
t::i\':it sido sam:ml:liset r:ljoi tubt,t kuin o rkesterimll llsiko ita. Orkesterin telll;iv:i n ~i on lllukautLI:I soli:.!in :.oittoon ja taata, ell:i ~'ksilölIis~TU :i edusl:I\';m solistin
toiminta\-apautta r:ljoitet:I:ln m:IIl(lollisilllt1l;tn dh~in yhteisöl1isyyn:i ed usta\';tn
orkt;'steri n taholta,

Viulistin minuus musiikin merkityksen läh teenä
L:i nsi llla iSCSS:l l:IidenHlsii kkikulttuuriss;1 Illusii ki n merkityksen aj:t1('[ !:t:111
nltlodostu\,:tn ensisijaisesti yksi löSS;i: s:i \"t:-lt:ij ~bS:i. muusikossa tai kuulijassa,
nHlusikon
lllinllllS
on
musii kin
merkityk sen
i\ l usiikkiesityksess:i

muodostumisen

IXlikk:t

ja

alkuper.i

Kaija

S:lari k enlt

sekini

:ISl:t:t

Hujl'lldsl(ldsb/odelisso ( 2 1, 11 .95,) seur.J;J\'asti :
-Del ;ir vikl i!!1 :1\1 minn;l' :ut en musiker inh: lllll)",ker .;i!! enb:ll'l Illcd sin
in~tnlllletll, itll(., enl);1l1 111e(1 \-iolin 0 (:11 ~tr:lk(.', UI:Hl 111\.'<1 heb si n
~r~onliglleL .\Eilhbn ;i r ~i;ih- inSlrumetll et o('1l eki l1lu,ik:tli,k:1 1l1l l)Tket
,Qallar rr:m i:l,g<:t .
S:II11;ISS;J jutusS:1 Sa:ll'ikl..'l!lI kl.:'l1oi, en;i soill:lj:U1 t:iytyy h:l rjoitelb itsens:i kuuntelemista ja kuunnl..'lla t:trk:t:.ti persoon:lllisia kokelllubiaan, ;\ Iuusikon rninuu:.
on siis erillinen Illubta mi nulIk:.ist;1. jolloin t:irk ... imndt I1ll1:.iikin esill:imisen
r:tkenllllsaineet löytp ':it kunkin muusikon on1:\',ta min:bt:[, S;lariketun mielest:i
\'itlli:.lin I:irkein orninai:,ulb on :.t", ell:[ h:inelb on "pt'r:.oonallinen s:mom;t, joki
tO
i ole sama asia kuin mie1i\'albn h;uioillaminen tai temppujen tekeminen, silti
:-e \'aatii myös rehdli'rYII:i" ,\IUll1>il.:on minuu, jakl:mtulI Saa rikelun puheen
muka;tn k:lhteell OS:I:Ln : h:I\'ai t so.: l ': I~1I1 j:1 h:lI':l itlu lIn , Ensimn1:iisen minuuden
0 5:111 tehUivän:i on t"hd:i h:t\':lintoj:1 tobest:1 minUlIck Sl :1 j:t sen pit;i;i myös huolehti:t :.iit:i, eU:i lllusiikl.:ie1>ity, on ha\'a itun 111il1;in muk:linel1, Hehellisyydel1 \':tatimus l.:el100 siit:i, ell:[ :->:t:trik ...:llu :tjalldee ha\-;tiltln min:ir1 ole\';tn tietynlainen:
ha\'aitse\';J min:i ei \'oi .,it:i "midh';tltaisöti" mUUII:la,
O mien :tj:lIl1sten ilm;li"t'mbt'n n:ihtiin ole\'an jopa e"ityk.,en musiikiksi m:Eirinymben ehto, \ 'iulhti Dmitri -'[ahtin totesi SOitl:l ml::-t'1>t:1 tele\'isiohaast:l\lelus1>;t, etl~[ 1:1\':111:1 "on ilm:lbt:,,·a OI11:t 111l1sikl:l linen :ljatukSl::IlSa, Jos sitä ei ole niin
lllinllst:1 sdbi nen ei o le Illusiikkia ja luomistyö t:i :' ( ][ :,2 .)
Suh teess:1 sen minuudl'n py,~r\'yylee n, jo..,:ta "musiiki llinen ilmaisu" ;rIki:!, on
varsin mielenkiimoinl'l1 Sibelius-kiIIXl il uss:l k in e..,:ito.:tty vaati mus si it:i, etti soittajan tulisi k yel ;i l ;trjO:lm;tat) esitt:imisti:in teoksista k l:rta kt::rran j;ilkeen uusi:!
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tu lkintoja. Pekk:l Kuu sisto ilmoitti lIe/sillgillSallom iss(I (29. 11.950 jo ennen esityst;i tarjo:lvansa kuulijoille u uden tulkinn:!n Sibeliuksen viu lukonsen osta.
Suomalaissuosikki j:1 Sibcliukso:n ,·iulukonSC11lO. Kuusisia lup:I:I lllldo:n
tulkinn:ln.
VieHikö muisl:Ille? Kuopion \·iulukih-:m ylei"'Ö j:l Id ...·\·isioblseli;:u
todisti\"at sama:. : fin:t:Jliss:1 Pekka Kuusisto nousi yhfilkkm sii\"iIl«n ;;1
Silx!-liuksen \·iul\lkon:.ertto ~i np:HlIuneo:sti F1 t:i ynnli hurmiOI:J.
Tulkinn:m ansiast:t Kuu~bto myö~ \·oini kil'·;Jn.
·· KyIU m:i huoma ;;in. ell:i ensimm:iiso:s:.:i o ":I"sa tapa htui
'·:lJnullllllinen. T:ljusin. eu ll kylEi t:lm:] t:lsl:i. T:in;i;in Kuusisto :.ainaa :.am:m konso:rton. :-':uori '·iulisti lupaa
Sibdius-esilykseo:n Huua Ok1(:I .
··Se on k01150:1110. jota o:n edes halua SOilt;I;1 kahl:1 kO:I1aa 1X'I~ikk:i in
S:llllalla la\":llb . K\lopi on lul kinn:ln kuulleet huom:I:I'·:lt V:lrn1<1an
mUllIoksen : tunnt:"11 nyt P;1l1ituuril1 paremmin ;:1 hat:"n pido:mpi:i Iinjot:1.
suuremp;\;\ muot(Y.1. Br:.lhm~in konsel1on soill:lminen on ;IUII:Ultll. kask:1
se on selbinen j:irk:ile. Sit:i soitl:lessa myös S i~lius baicn...-e . .\ Iyös
äänenottotekniikbni on p:t....Jntumll Brahmsin myÖl:;\' '\[:l:ln:mt:\isen l3r:.lhlmin konsel1on j;ilkeen "uusisto n m:lhdo llisuudet
hyvään sijoitukseen eil~it ain!lb:11l ,·ähentyneel. .IHme'·;!. t:iydellisen
h:lllill\l esitys nost:llli ~ lloll\:lbistoi'·eit:l. LÖ~1rykö tiln;! ihan:l myös
1';lpautUtHll hurmio!
Ku usisto ei tyydy ainoast:tan

toislall\a~l1l

jo kerran hyv:iksi ha\·a iuu:t V:tp:tLl-

tunutta ja hurmiollista tulkintaa. vaan hiin lupaa soiU:t:t teoksen jokaisella esityskerralla aina ulldenbiselb tulkinnalla ,·al1.lstelluna . Dyer (1997. 12) on
todennut. ellii '·alkoistl;'n ihmisten aj:nellaan \·alkoisuudess:I:1Il olevan yksilöitä
j:v tli 10puuom:11l '·;Iihtele\"ia. mo nenb isia ja JllUllllm·ia. Kun valkoisessa kult·
wurissa e!:idt ,·alkoiset n:ihd:i:in loplluom:m monin:tisin:l . muut kategorisoicl:l :1I1 ja kutisteta:H1 stereotYYI>eiksi .
~ I yös valkoisten muusikoiden ebndntarin:t \"oid: t:m kenoa sarjana yksilön

v:tlir1toja Pekb ja Jaakko Kuu sislost:l kert O\·:tssa juwssa (JS 23. 12.95b) \·eljesten e!iim;intarin:n hahmo llll\'at y ksi löiden tekemien y kSilöllisten \·:dintojen s:lrjana. Kun jUllln aluss:t kerrotaan. en:i poikien ··tllu usikontai":tl al koi kuin s:tb:l.
jo ennen syntym;i:i"· siksi. en;i heicbn \·:mhernmiss:t:U1 j:t iso\"anhemmissa:ln on
nllls;t:lsti musii k in a1lllllanibisi:1. Jaakko Kuusisto kum oa:1 molempien ,·eljeslen
puolesla kuvauksen paikk:tns:Lpit:i\"}"yden:
-En usko että mdlle o n tullut SU'1.tn :lik:lisemmista muu sikoi sl ~1 sen
suurempaa p:linetl:l. Jok!inen el:!:i 01ll:l11 e!:illl:in:.:i [:1 tek ...~· sen. minkii
katSOCl p:lrhaakso:en. Ei 1II00nn~' i~t:i ole lIIit:i:in sn ·t:i 011:1:1 p:lineit:l . J:l;lkko
"uusisto S'\I1OO.
Sen j:ilkeen. kun jutuss:1 on kerrottu \·eljesten opiskelust:t llIaineikbi ssa
t11uSiikkioppilaitoksissa tunnettujen o petuj ien johdoll:t . Pekka Kuusisto toteaa
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m uusikoksi koulllna UI ul11isestaa n sell raa \ ';1:1:
·Onh:m se tk-tenkin etu. kun )"mpärill:i on ihmisi:i. jOtka oS:W\"aI :1lI11;I;1
niiden !avoitteidl'!l loteutumise$s:1
johon o n ik:tns:i tuntenu t
mielenkiintoa. l'ckk:l Kuu sisto s:moo.
-Tärkeintä on kuilcnk in .se. että it.sell:i o n h:llu h.:hc!:i sit:i mil~i lek(.'C.
Ei meitä ok kuk:l:m 1:lh:in p:lko n:muL Olem111e i..se :.aaneet \'a[[ta sen.
mit:i teemme. o p iskdemme tai harr:ISt:ltllnle.

Kuusiston din;im;it \'iulistin itse ;lsen:lI11isla t:l\·oiueist:l. hanen omasta
h:l luSI:l:ln soiua;t sek :i o misla \'alinnoista;l n :lseIlU\':1I kyseen;tbiseen \':lloon
aj:lllt"lemalla \'aikbpa sil:\. ell:i Kuusisto aloini \'iulunsoilon kolrninloti;tan;! .

Yksilöllisyyden kieltäm inen
Heikinheimo

(HS

20.11.199;b)

otsikoi

Sibeliu s-kilpailun

alkl.ler;ir1

ensimm:iisest:i p:[i\':ist:i ker10 \"an juttunsa seura:I\':lsti: '"Kilpaill/ käY' I"is~)'i
SlIomi / '{/S/(f{/I/ kallL'Oifä -Offl'llllla , Täb,iä ei löy'y"y' , ,. Heikinheimon mub;1Il
kyseess:i ei siis olllll k:m sojen \':ilinen kilp:lilu (ks, K:lIlsat kilp;lsilb -luku). sill:i
Suomen ki l p:lkumpp:tnein;1 oli,,;!t aasi:lbiset mllllsikol. Tllona paiv:in:i
kilpailussa esiintyi kuusi muusikko:l: kaksi suo rn:ll:!ist:t. kolme j;tp;tnila ist;1 ja
yksi t:tiwani1:Jinen viulisti. Suomen \'astape!:l;tjat eidt Heikinheimon mukl an
p:irj:i nneet "ottelussa" erilyist:n hyvin: Japanilaiset soinajal. N:HSl.lmi Tamai j:1
Eiko Tanab. OSOiU:lutui\·;\t Heikinheimon muban "hyvin kou liluib i. mull;r
melko ep:ipersoon:dlisiksi" (ibicl.). Persoon:tllisuus on asia. jota hyv:iki:in
koulutus ei kykene rllUlltlamaan. Koulutuksen tulo k sena soillOlailo paranee,
llllrll:l japani1:tisten \'i\llistien oppimat asiat O\'at minuuden ulkopuolella ja
j:i;iv:it sinne. Heikinheimo j:isent:i:i Tamain ja T:m:lkan esityksissli kuullut asiat
kahteen osaan: so itoS~1 kuuluu hyd. koulutus. joka o n kuitenkin eri asia kuin
itseilmaisu. jonb pem sleelb Heikinheimo nime:Ei j:II);lnilaiset muusiko t
ep;ipersoonallisiksi.
Persoonallisuuden puutt" t:i Heikinheimon mielesl:i ole ainoastaan edclEi
mainittu jen \·iulist ien. \':1:\11 japan ilaisten muusikkojen ~'leinen o minaisuus:
"Japanin Yuka Akamats" soini niin kuin keskh'eno japanilainen muusikko
soittaa. larbsti. siististi j;t koht:lbisen musikaalisesti. muna persoonanom:lsti ja
stert'otyyppisesti. '· Niinp:i myös Tai\\'anin Tao-Ch:mg Yun :\loz:tn-esitys ·'men i
I--J t:I\'alliseen ta ~IIXlksuun t}'}'liin -. ( lbicL ) Aasi;lbiset muusikot merkityksellislelaän naissä busumiss:1 stereolHPpisesti bnsim:listen muusikoiden edustaman
yksilöllisn'den \·aslako ht:ln:l . A:lsiabisten soinajien esilyksist;i PUUIIU\'al persoonallisuus ja yksilöllisyys. jOlka O\'at l:insimaisess;1 taidemtlsiikkikulnuurissa
v:illl:im:illörnEi hY\ ':in muusikon o minaisuuksb .
Heikinheimo ei pit:inyt t'rityisesti rnyöski:in sarn:lna p:ih':in:i soittaneiclen
kahden suonu Lrisen suoritl.rksi::;ta K:lli Virtasen \'iulun :i:in i "oli kantava, muttei erityisen hiollu" j:1 Elin:1 V:ih:i l:in ;i;inen b:HU oli "jol:tkui nkin :lrkip:iiv:iinen'"
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Suomalaisten v iulistien soiton puutteet ei'-:it :1:lsi:ll:!i:,tl'n :.oitt:ljk"n t:l\'oin johtullI.::et sille ryhm:iIle. johon ht' jUlun otsi kon 11lukaisesti kuuluivat. tyypillisesl :i
soitt:l1nisen 1:1,'aSI:1

Oliko

j

l eikin heimo n IUlyallista julistaa Sibelius-kilpailu

t'nsimm:iiSt'n alkuedp;ii":in osalta Suomi \":lst:l:ln kaukoi[;! -oueluksi siksi. eH:i
h;in s:I:1I10i jo ennen kuin oli kuullut yht:i;in esityst;i olI:! \':mn:1 siit;i. ett:i ne joita \,;ISlaan suomab iset ollelt"\-;!I. 0\':11 lodenn:iköist's[i huonompi:1 muusikoil;1
kuin sllorn:l bisee Siit:i huol imau:l. el[;i Heikinheimon IllUk:I:11l "Suomi - K:luko11;[ -ottelu p;i;i(lyi t;i...:.:ikin r;.lIkaisem:lllom:I:ln··. h:in kuitenkin keI10Cl om:l lt:1
osa ltaan kilpailun ensi1ll1ll:iisen :llkuer:ip:ii\':in luloksen nillle:illl:ilb ja ryhlllillelenölb luon:1 p:ii":in:i k:iydyn ottelun os:mou:l jat 5('k:i kU\':13m:l lb kilp:tkU1llpp:mien ominaiS1.lll(lel lktynl:Jisiksi suhteess:1 toisiins;1.
Aasiala isten yksilöllisyy(it'n kerrott iin kyseen:lbistunt't'n Sibel ius-ki IIXlilusS:1
jo :dernpin:1 vu osina . i\ li nn:1 Lindgren kenoi SIIOIII(;'II KII('{//(!bd('s.~ä 07 . 11.95b)
t'c!el lislen vuosien Sil~ liu s-kilpai llljen o hjelm:llehtisiin. joit:t h;in nimiu:i:i [Ylläja poibkalemert'ikseen. kirjoiHamist:l:ln 11lUisliinp:lnoisla.
A:bi:lbisi:1 on ollut ";likl';1 eroll:I:1 tobblaan. Er,L:in;ikin ,'uonn:L :oama:lll
k:llenteriin silln:L:lnl\li ndj:i Kimi:i: Chin Kim (JXlk:Oll). Sen Ilo Kim
(silm:ibsil ). Scyon Kim h1:linl'n) 1'1 Yang-Joon Kim (bnkk;\;lIll;iII0m:u
keng:it). Li~iksi oli \'kl;i l1<;'rr:1 Kwak i:1 neiti Kwon ",,"k;i nddit T su
(kdtainl'n h:lml') j:1 Tsung tn:lleanpllnainen hame).
Sen lis:iksi. ett:i toim ittaj:tl

Q\':1l

k,,\·yttömi:i L"rOt[:lll1:l:lll ~ta si :tbisi:t muusikoi-

ta toisistaan heicEin u l kon:ikön~:i t:ti nimiens;i peru.'iteella. myös ht.'icbn kilp:liluesityslens:i erottamist:1 lO i~iSI;t:tn kU\':Hliin ,'ai keak si teh[;!\':iksi,
H eikinheimo

kertoi

jap:lnil:lis[cll

:liheUllanlaSla

b:immennyksesl ;i :in

IIe/sil/gill S(lJlOmisso <13.1 1,9;:1) I:ill:i 1:1\'all:l:

Aki SlInahar:1 oli mahdolli-.e.,1L P:lr":l:O t;WII;i klllXlillo:bta l:tp;miLLhhw . En
ole :I:oi:l,,{J. ,"ann;•. ~i11:L jap:mil:.bl'{ 0\':1{ minuU:! lllCnncl'{ jo -.eka isin.
Kaikki ;,Oin:I\':11 hy\·in. ~ii~ti~{i ja er:imielenkiimOi~c,ti. !>un:lhara ;,Oini
mu~ik:l:llisesti ja "ii, !11Lcknkiintoi-.e"ti.
Heikinheimo bsiltt't.'llisli :1:I:oi:tlaiSWll mllusikoidt'1l esityksiii \ 'oim:lkkaasti
y lltt'i~öll i syyd en bulla

myös silloin . kun heisl;i puhuttiin yksilöin;i. Heikin -

heimon mub:m Etel;i -KorL'abi~L'rl Ju-Young Baekin I:silY:- Silx:li\lksen konsertOSI:1 Mol i s:m:llb s:moen ih:mleelli~n k:lllnis: :olin:i d t'rollanut "irheit:i ilm:1Il
mikroskooppi:l. "a:1Il jobint."n :i:ini sylt\'i ja :.oi rikh~ellörn:isti.M (HS
28.11. 199;:1.) !\.u\·:liltll:I:1Il ('n:oin u:')e:lll bu:oeell \·err..m y lisl:l\'in s:moin B;\ekin
:.oilloa Heikinheimo t:l rk:I:ot\.'lee ;bi:ta uUC!L-St:1 n:ikökulm:lst:l :
K:likbta n:iist:l hyvcbt:i huolim:ut:1 Ibckin tulkin!:1 d ,Ullfl"mnl:l:oli
kiinnostanut. Syy oli ihneinl'n : ll;iin k:lll1liisli ja ,·irht."L"uÖm;t:,.ti kon~e non
~oi na:l llykyii:in kumm in kin \"ii"ikymment:i I'iuli,ti;l m:lailm:lss:L. j:l
o:~ityk~i:i on yht:i malldoton cron:.:1 toisist:l:Hl kuin tdlt:I:l\l pihall;l St."isovi:l
Ilyuncbi-autoja. ( Ibid.}
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Ne

"viis i kYlllment~i

' "iulisti:l ""

jotka

Heikinheimon

tlluban

soittal':\t

Sibeliuksen konserton yht:i buni isti ja '"irheettöm:isti kuin Baek. ovat \'arm:\5ti
kukin pyrkineet esityksiss:i:in es i ((:im~i~in yksilöllisy\"n~i" Ilmeisesti he O\"al jossain m ~i:irin onnisluneetkin r:iss;i pyrkimyksess:i:in" 10tU heicbt on arvioitu ylu:i
hyviksi viulisteiksi kuin Baek"
Heikinheimo ratkaisee aasialaisIen muusikoiden sullleen yksilöl l isyyteen
samalb l:Il'alb kuin monet muutkin Orientisla kirjoin:n"at ja PUllll\":U bnsimaabiset ovat tehneet. Ed,,";ml Saidin ( 1995 1978" 15+ 155) muban orientalistil
eidl ole ki innostuneit:\ ei'":itk:i kvkene,"i:i kisittelem:i;in Orientin ihmi5iii yksilöin:i" lkh";mlu!l perinteen muLml he

O,";lt

kutistaneet bi],;en inhimillisen n i ll-

telun llluulam;Jksi koko Oriel1ltL! koske\"aksi :lbstraktioksi" (Ibid") "Lilbisel
],;uv:lUkSel pyrki,":it esill:im;Ein Orientin ' ":I.:;l:I],;oht;lI1a bnsimaille: Iwsy,":in:i ja
muuttUl11allOmana Toisena " jolt:\ puuttuu sis;iinen ' ";lihtdu" Heikinheimo ],;iell~iytyy

nii],;em:ist:i yksilöllisyytt:i niiss;i hydss;i p iineis:-d" joita h:in lhek in soi-

tossa kuulee" Bae],;in yksilöllisFS h:ii\ytetbn liill;im;ilJ;i h:lnet l"iidenkymmenen
nimeltöm:in jJ kes],;en;Un sama nlaisia esityksi:i 1lI0tt:n";m ep:iyksilöllisen viu l istin joukkoon" :--::iiden ku,"iteltujen ,'iidenkymmenen viulist in yhteisöilisyys
korostuu"

kun

hdsUi

puhut:un suhteessa etebkoreabiseen

mllusikkoon "

Esityksien samanblt;lislluden \"erlailukohukin IÖV1YY Aasi:\Sla" ],;ehnohkon
maineen omaa'"ista koreabbi.~l:I H)"lIncbi-autoistJ" "Lisl:i n~ikökulmasta tarkast ehlln~l Heikinheimon tebtin ke"~kiöss:i on ,"bilöllisyyden ihanteen keskeisyys

l:insim:\isessa laidemusiikiss;l eib Baekin esilYs Sibeliuksen dulukonserlosl:!
Kilpailun jo r:Hkettua Heikinheimo kirjoitti j:lt'lun kolmannen palk innon saaneest:l "\ladoka Satosta sa manbhaisella t:I\":db kuin lhekista eclelb k:isitellyss:i :lfluSte!lISS;I"
Jalx\nin Madoka Sato 05,1;1 myöskin ,"iulllnsoiuoa mestarillisesti:
::;ibeliuk~e n konsertoss:\ torst:lin:1 k:likki :i:indlbt."1 1"I\"al11.;<:1 ja pit:l1el
p;linOlllksel luli\";11 juuri niin kuin Il.; on 91a kertaa erilaislt.·J1 mestareiden
SOillam;\1l;1 kllllhll" "\Iulta kokoIl;lis,"aikUlUS on "'YllIeeIlinen" kuulij;1
pitbstyy
1';lrinkY111ment:n \"ll(xlen kulllllua k:!up;l'ta 5;la nrIll:tsti laineen" jossa
on 1ll1liqiss:1 k:tikki suuret \iulukonsenol. H;llTaSte]ija I"oi s:EideWi
esit\"ksen tempoa i;l nllliu , "k~ity iskohti;l soinam;\Ii:l h;\lpaa ' "iullla;H1
ras\ "a!Ulla jou~ella " \ "iulust;\ melke johto I;\illeeseen" ja :imyr<.:"ist:[ kuuluu
mestarilli,ta soitto;t" Glenn GOllldh;ln io 11:1,1\"eili \",I:::.(;I;I\",15t,1 j:irjesteJ11l:[Sl:i. Tuloksen:1 on .\I:tdok:! Saton k:tltabta ~oi\(o;l. (1-15 1 12"1995c.J

Ths:i katkelnn~sa n:ikyy ehb JOP:1
hyd" jopa ""l11est;lrillinen"" l"iulun.~oillo löJlisd piineit:i - mUUllUU aasialaisesta
list;i massaa" Teknologia eelusua ljss;i
varjelIun ammattilaisen ja ""h:lrt~\st e1i jan" "

eclellistil sitaatti:! se!l"emmin se" miten
jOS:-d hyl"inkin ' "oisi kuulI:! myös yksisoitt:l jasta

puhLltl:l(~SS:l

osaksi yll1eisöl-

uhka:!. jOLl saatl;lisi :liheullaa tarkaSli
dlisen rajan rikkoutumisen " ""Suurten"
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viulukonsen tojen "mestarilliset" eSitykset olisivat Uim:ln kllvitelman mukaisesti
kenen tahansa viulunso iton alkeet OSa;\\':lIl harrastajan ulottu vissa. jolloin
all1ll1:wilaisuuc!en ja h:lr"lstelijuuc!en \':ilinen liukaSli \'arjeltu r.lj;! o lisi V:l:1r.1.%a
lulla ll1:i:iritellyksi uudelleen. !\.u\·itelll1a asettaa individualismin ideologian
k yseenalaiseksi. silb \'iulunsoiton harrastaja ei en:i;[ soittaessaan "la itteen" kanssa omist:lisi ban omia k ykyj:Ein. \'aan h:inen k~'kyns;i sekoittuisivat osaksi
konena. SalOn - kuten edellisessil sit:!:!tissa Baekin - yksilöllisyys kiellet;i:in
m:i:irittelem:ilb heicbn esityksens:i osaksi massaa . T:ilb kertaa yksilöll isyys
h;i\'i;d ""sadan eribisen mestarin"" ja tule\'aiSlluden Yiulunsoiton harrastajien
ep:iyksilölliseen massaan. Ven:liluryhm;in muusikoiden m;l:lr:i - sata viulistia o n kak sinkertaistunut \'errattuna edellisen jUlUn \'iiteen kymllleneen viulistiin!
Kiintoisaa on myös se, en:i ""mestareiden"" Soil Ossa n:ihdti:in 0Ie\';1l1 ainakin jonkin \'eHan yksilöllisyyn:i siksi . en:i he ont kesken:i:in ""erilaisia"
.lotU viu l unsoitto tulisi m;i:irit e lt~':i yksilölliseksi . sen soittaj:lksi ei
Heikinheimon kirjoittamassa jutussa kelp:u aasiala inen muusikko eib kone ,
Modernin;l aikana voidaan hahmottaa kaksi merkit ysj:irjestelm:i:i. joiden avulla
bnsima inen ihminen on j:isent;inyt suhdenaan ihmisyyteen. luontoon. kulttuu riin ja teknologiaan. N:iil1e merkitysj:irjestelrn ille on yh teistti se, etUi ne repre sentoi\':ll modernille ihmiselle ominaista pelko a suhteessa teknologiaa n.
"ht:i:i!t:i kysymys on ihmisen muuttumisesta yhii enelll111iin koneen k:1Iuiseksi
ja LoiS:l:1Ita on kysymvksess:i I'Jstakkainen tendenssi . koneiden ""inhimi llistyminen"" (Siivonen 1~)6 . 17.) KummJssak in merkitysjii rjestelmiiss:i ihminen ja
kone aSeUllV;!l toisilleen \":lstakkaisiksi kisitepareiksi. Jos ihmisyyden ajatell:l:m
teknologi:m. leknisyyclen ja konema isu lIden vastakohuna oleva n \'a ihtelevaa.
yksilöllisUi j:l persoonallisu . :usbbisel \'illlist it ddt asetu edeWi olevissa esimerkeiss:i ihmisen kategoriaan.
Radiossa toimittaja Outi Paananen h1.l\'aili aasiab isi:l. t:lssii tap:luksessa j:ljXlnilaisia soittajia. tehtaaseen liilly,,:ill:i s:m:lstolb. Viul isti Aki Sunalu r:1ll l1:in esitteli seuraavasti:
0 1': SeUnW\':l SOill:lj:l o n h,inkin siuen ua5 Japanista. liissäh:in on viisi
sell:1ist:l. jotk:l 5elnit1na:tliin p:i:i5i \':i t OIi\':H J:lp:milaisia ja t:im:in soitlajan
ko hd:tl l:t siUtOn :tlkoi jo pi kku sen ds:iht:i:i kuulij:l kin. alkoi hiipiii
se11lnlone n mkle mieleen. eU:i nyt sOi tt:l ji:l tulee kuin liukuhihn:llta.
EH, V:ih,in n:iin bl·i . H:in niin I'ag:minin 19. kaprii si n esimerkiksi pisleli
sen v:ilitaiw:'en ;l il'an uskom:l\lOIll:dl:l nopeu della.
0 1': Eiköhiin kuunndl:l I:iss:i.
EI-!: Kuunnellaan se. Ipii:il!ekk:iin edellisen repliikin kmssal
ISunahar:l soina:l]
0 1': 'LiWi Aki Sun:lhar:m soi tolla p:tiistiin siis semifin:l:lliin.
EI-!:)a sinen Lietluan ainoa edust:l j:l (- -1. (1):56-61 )

P:unanen ei selit:i kuun telu kokemuksensa ""liukuhihnamaisulltt:l"" m itenki:in: ainO:1 soittajia yhdist:iv:i seikka'liukuhilmamaisuuden"" lis:iksi on japani-
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laisuus , Koko Sunalur:lI1 soitosta Llyt;ldss:i keskustelussa "liukuhihnamaiSllUden" syyksi urkentuu :linoastaan se. 1"11;[ SlInalura soitti I':lganinin 19, kapri isin dliu illeen nopeasti, Paananen ja H ilyens:l lo ei\':it ilmeisest i pibneet kovin
paljon Sunaharan soitosta, mutu t:istii hllol im:llta he valitsevat hiinen v;i!ier:[soitostaan n:iytteeksi juuri sen "liu k llhihnallla isimman" osan, l'-'1ielenkiintoista
on myös se, ellii Aki SUl1aharall nim6 ei kerrota ennen kuin h:inen SoiUOllsa
ohjelmassa k uull:l:lll, Tim;i on hy\'in harYinaista, si]];[ toimittajat kertoivat yleensil :lina 1~ld iossa ennen ki l pailllesit~l ksd soinajan nimen j:l usein lllYÖS joitakin
muita tietoja h;inest:i.
i\'I ~'ös tunteiden ilm:lisemisen k~; k~1 rakensi Sibelius-kilpai lussa eron bnsimaalaisten ja aasialaisten \'iulistien \':i l ille , Heikinheimon mukaan )u-Young
Baekin soittaessa Sibeliuksen viulukonserttoa teoksen
~i~iriosat

osoini\':II , ell~l soillajan k~l sitys Brahmsin nlllsiikin ytill1eStii. jonka
parhaiten klarinenikvinte1ost:l. myöhiiisisU pianokapPJlebw j;1
\'ier ernste Gesiingestii. oli jiUnl't EteEi-Korean ~dllst;li;dle kovin
pinmlliseksi , [- -J
Ihek ei sitii t:lVoin:lllllL ja niin esitys jiii hUOIllatl:l\'aS!;1 OS;I;lmbesw;1I1
ja :i:inellisist~i :lllsioistaan hllolim:l11a yhtii houkulld~\':lksi kuin muovinen
persikka,
Y!eist:iminen 011 helppo:!. muna enp:i vieEi ole kuullut Kauko-ld:isU
rll1:i:in soillajaa. jolu t:imiin v:1llin Eipiiisy olisi onnistllllUl. O k ko Kamu
kel'1oi kerran sii t:i. miten h:in johti Tokiossa orkesteri:1 ja sanoi ,
"Enemm~in tunnella!- Ainoa. mit:i t:1pahtlli. oli se. el1:i \'iulistit alkoiva t
huoju;I, Soitto pysyi S;I111;1I1;1 ·. hnn kertoi.
Niin se on,
löyt~Ei

Tbilbin tytön UP~;I Sibelius
Eron huomasi heti. kun solistiksi oli \';Iihtunllt S,1I11:111 RSO ,n eteen
Sibeliusta soillall1:l:1ll Elis abeth BatiashvUi, ,\lik:j kululIuri soitossa! Miki
luont:l inen stllokkuus \-iulull :i:inen l eh~lhdllksessa! ,\Iik:i pull<bs,
ari stokr:1:l1linen maku l ( HS 30.1 1.95b.)

Kun :l:lsi:!n j:t Einsima iden v:ilinen kulttuuriero ilmaistaan eksplisiittisest i
kuten ylb olevassa jutussa. n lt:lsuhde n:iiden kahden ku lttuurin v:i1ilLi on yksiseliueisen selv:l. Aasialaisen soiuo on pinnallista, ep:iaitoa ja tunteetonta, jolle
vastakohtana on bnsimaisen kulttuurin luonta isuus, puhtaus ja aristokraauisuus. 21

24

,\ tyiis Il oll\'\\'oodill elokll\'amaailmassa iap" n ilabell yh t",iskllnn:m n:iII<U:in olc\';ln
ko ns",nsllb",n j:' \'h<knl1l ubis llUd"n yllldskunla, Japan ilaisilta ajal",tlaall PUUIIU\'"n
ilmi""!. Siin,i missii Yhdys\-,,!tojcn n,ihd:i:in CdUSI;l\'an "~·tnist;i dcmokratiaa" ia pluralismia.
Japanin aiatellaan otc\',m "ctn iscn puht:,udcn" j:' h01nogC(·nislluden kulttuuri, O torlcy &.
Robins 19')';, 151 )

19 1

!"::insimai.~essa

kuI Ullurb.~:1

modernina aik:ll)a tunne ja tuntee!lisuus on
yleens;i liitel1Y j;lrjen \'astakohtana bnsimaisen kllllluurin Toisiin - mustiin
'rotuihin' (ks . esim. Hall 1999. 16-) ja naisiin ,\Iusiikin esin:imisess;i tun tei l b on
kuitenkin romantiikan aj:lsu bhtien ajateltu ole\'an merkittid :lsema (ks. esim.
Dahlhaus 1989.89) . Tunteidenkiol :'iuhteen Einsim:lalaisille muusikoille annen iin
Sibelius-kilpai lussa :uyokb:lI11ll1abi :Ij~llehu ominaisuus. joka aasi: il ai.~ilu \'iul isteiha k iellel1i in. Stuart Hall (1992. 301) on todennut. en;i "r:lsistise!b diskurssiiLI on omaballl inen !~lkenne: Se nipunaa kulloinkin kyseess;i ole\'i1Ie ryhmil le Illonteenomaisiksi mainitut ominaisuudet bhdeksi bin;i;irisesti \'astakkaiseksi kohtiaksi . Llossuljetul ryhm;it ruumiilli st a\':1l niiden hy\'eeJlisten \'astakohtaa.
jotka l11uodost:!\':lt identileettidlleisön.··
Tekni ikkaa. lulkint:l:l p tunteita k:isilleli 111~'ÖS Tuulikki .:\:irhinsalo EteLiS:lim:l:Issa (26,11.95) ardoiclessaan kahden japanilaisen \iulistin dlier:iesityksi:i.
I'erjalllaiaalllun aloiui kak,i iapaniurta. Natsumi T amai ja Eiko Tanaka,
.\lolelllmilla on jap:mil:!i,en huoldlin"n i:l Uil,!\a lekniikka. jonka tUI"\"in
\'aike:lt jaksot plltoile\':ll ke\ '\'entllntlli"e,ti hill:l~t~l
.\lol"mpien
tlllkinnoiss,1 oli it:im:lista l~llIhaa. pid:itl\·\·y\·teen :bti. Heit:! kuunnellessa
- k:lt soessakin - tuli mid"en iapanilabel pUllp i irrok~et. joissa joka \"ih';l
011 t;lIkbti kohdall;l;lI1. 1l1ll11a joiden drily~ on helltoben pa~ldlb:i\"yinell,
Suuri;l tUllteit;l ei n:ikYIl)·t i l lllei,~:i eik:i kuulunut lllusi ik:ssa. (Etefii ,
Saimaa 26.1 1.95.)

i'\:lrhinsalo kuuli T:l!ll:lin p T:I!1:lk:ln soitOSS:l ·it:iI11Jisuut1:l··. 101:1 h:in ei pil:inyt SO\'e!bana tulkint:llapan:1 Einsimaist:l musii kkia soitC"lta t'"ssa. ··I!:imaisuus··.
johon h;lnen Illukaansa ku uluu r;luhallisuus ja pid:iuy\·yys. esti osalt;l;m tunteiden esin:imisen soitossa . \ 'ai kb soil1amisen pil:iisi Unsim;\isess:l taidemusi ikkikultlllurissa olla luO\·aa. yksilöllisU ja persoonallista. ni in jap:milaislllls ei kel paa lUO\"llllden ja persoonallisuuden rakennllsaineeksi.
··ll;ima isllll.""" oli bhes poikkeuksetta tlllkim issani mediateksteiss;i kielteinen
asi:l. loka ei kelp:\;l vksilölli~en tulk innan rakennllspullksi. Tlllkinmssa t;iytyy
kuulua ja minulldest:l pit:i:i lÖ~'ly;i Linsimaisia eib it:illlaisi:l piirteit:i.
J;lp;lI1itar Yuka Eguchi teki .:\e\ ·;llllinn:l~t ;l S;lli;lku\';l;\ \";lill:1 lini;l;\. mUtl;l
pbteli I'rokotle\'in D-duuri·sona;\lti;1 \ ' irkd~t i j;l \':irikk:i:\sti - kuitenkin
liedsli il;illlai~illain \·erhOlu ' li . J- -]
Kiin;i!;\inell hen~1 Xia n g Gao \<"i it:im;li'<"l1 mieti,kd)'n huippuuns;l
Brahmsin G ,duuri-son;l;l t i~s;1. TlIlok~en;\ o li hienonhieno;l ,:h·eI~ei u;;i.
jonka kudokseen oli \';ien\';iki~ in Uil1;lhta;1. .\ liten h;in soiui SilX'liust:l.
!\e\';mlinn;l;\ j;l \\ ·it'ni:l\\"ski;1. j:i i minult,l kuulemat1;!. (Eleki-Saim({(I

26. 11.<)"5.)
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Eron kieltäm inen
Lena

, 'on

Bonsdorff j:l

Riilt:t

POll1:lnen

k:h'h'~it

f-I/((/ '/IdSladsb/ad('/fssa
muihin Sihelillski lpailu:l bsiltele,'iin medi:ueksleihin. Po i kk~uk sellist:l Bonsdorffin ja POUl:lsen
kc,~kllslelussa ol i se, euil he bsillelh'~it eksplisiinist'sli A:lsiall j:l l:insimaiden
dlist:i "kullluurleroa- j:t :.en mahdollisia seurauksia muusikon työss:i. Erilaisista
eroista - etnisist:i. kan~:dli<;i,t;l. su kupuolisista - \'iuli~tien dlill;i toki puhuit iin

<30,11.951.1) "arsin poikkt'uksellisen

kesk l l.~lellln \'el'l~llllln:l

ja kirjoiteltiin Sibdill:.-k ilpaillln yhteydess~i u~C'inkin, Poi kkeukselliseksi
\'c'rraUlln:l muihin mediatek~teihin t:im:in kes k ll~teltl n tekee sen pohtiminen,
mit~n "kllIHullfiero" \'illli,tien esityksiin ,·:tikuU;t:!. onko silb merkityst:i \'ai ei.
,\ Iuissa pohdinnoissa tyydYI:i:in (O\(':\l11aan SOilo,~sa kuulu\':ll eIniset. kans:dliset
ja ,~ llkllpuoliset erot it:-est:i:insekin:i ja luonnollisina tQsiasioina. Olisiko
mahdollista, ell:i III!/i '//ds/(ldsb/(ldel \'oisi k ielidhellllllistön lehten:i o lla
herkempi "kulllllLtrieron" h:t\'aitsemiselle kuin suomenkielisen enemmistön
medi:l1?

Obcgriplig Ban o k
.I:tp:msk:tn Mado ka Salo h:lde \'all 13:1116k, :mdr:l \ iolinkon~n wm
-<:,gen" kon~r1 i fin:llen, En i ,ig pr:lktfulll och 'pdnn:mde ,t~'('ke, 1I1<:.'n
",fterat ,,;Jt( Riitta 1'0ut:1!1",n och j:lg en stllnd ty'w och fllnckrs:Jmma.
1.\'\3: Del Ix-hö' dl:." into.: 111:ln~:1 loner :;:1 " af det kl:l!1 :111 Hart6ks
musik\'iirld into.: 'al1 I~itl ho~ 5:110, del UI hdt o.:nkdt ob..::gripli).!1 - förll lOI11
i ork",sl",rs:l1"t:'n,
KI': Om 111:111 1m", IÖN,II' d..: ..: n~kild:1 tOl1o.:rl1as pl:lts i hdho.:t<:'Il, S:I hitl:lf
111:111 inte hdl",r ele r.l11>llonfalkn. ~bdoka SalO ~pcLII' med l1lt:'k:lI1isk wn,
I11ck:tnbkt \'ibr:uo. m..:k:lI1i,k dynamik.
1",13: Ar dCI fr:lg:l om kuhurskil1n:lder~
RI': lX-I ;lr fÖr-I,I' Hu :1\1 ,iiga all i:lll.:lI1er lur '\:111 :llI grepp:l den
\·:i~terbnd ..k:t mu,ikens diup, men ~:I finn~ det en K"'III1~-I\' l){f Cbllllg
-.onl bc\'i':lr 1110h,ll,,,,n Del iir nog ml:.'r:1 fr:lg,1 om bcg:l"nin~ och
p"'r~onligh<:.,t. \ H/)! :W, 1(,9')b,1
Keskustelussa on kiintois:l:t se tapa , jolb ,\1:tdob Saton ja :\:lsiab isten soitt:\jiel1 identiteetti 1~lkcnnt:t aan su hte~ss:l bnsil1laa1:ti'-;lIul('~n. Poutanen mainit:-0.:0.: Saton soiton mek:l:u1ibC'k,i. ,\kk:laniSU\ld~n yhdbt:iminen :I:lsbbisiin soitt;ljiin on jo tUltU artiku!:t;Hio monien <:.·delEi esileltrj<:.'n mL'diateksti<:'n penl~tl:.'d1:1, :\kkaanisuudesta puhuminen S:l:l , 'on l3on,dorffin ky'ym;i:in POlltaseIta.
perustuuko huono :.oillO kuluuurieroon. Poltt:lnen ki<:'lt;Ei I:im;in mahdollisuuden \':ISt;l uksessaan. POlI\:t'en \':bt:luksen pent~teell:l \'oi~i aj:nelb bnsim:li*n
t:lidemusiikkikllh tullTin t:lrjO:l \':tn :.amanbiset mahdollbuttdet \'iulisteille s iit~i
huolimatta, miki heicbn kulttuurinen, etninen tai 'rodullinen' idenliteeuins~i
on, Ko.:skustelussa tapahtuu mielenkiintoinen kaksoisliike : yJl1:i:ilt:i aaSi:llaisten
ja eurooppalaisten samuus kiellel:i:in, multa toisa:dt;l :;:lI11:dJ:t la,,:tlla !:tp:thlllU
myös hei<bn \':lliselle erolleen. Elb Shoh:n j:l Robe rt S(:lI11 (199--L 24) 0\':11
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todenneet, enil rasismi lle on tyypillistii samam ibinen eron ja s:lIl111uden kielt:irninen.
Poutasen mainitsemasta Kyung-\Vha Chungista on mediassa kO\'in v:ihän
mainintoj:l jo yksistiiiin senkin vuoksi. en;l h:ln karsiutui pois Sibelius-kilpailusta jo alkueriin perusteella. kun t:l:1S !\-bdoka S:.no selvisi kilpailussa aina loppueriiiin saakka saavutuen lopuksi jaetun kolmannen p:dkinnon. Juttu ilmestyi
f!ujhnlstadsbladeliss{/ kilpailun viimeisen:i päi\'iln:i . jolloin kilpailun tulos jo
julisleUiin. V,likkei jutun kirjoitusvaiheessa kilpailun lopputulos vieLi ollutkaan
tiedossa. Chung ei ollut eniEi kahdessa viimeisess:i edssS mukana binban.
Poutasen kuulema bhj:l kkullS ja persoon:lllisuus Chungin soitossa ei vakuunanut kilpailun tuomaristw.
Sibelius-kilpailuun osallistuneet viulistit jaett iin mediateksteissä kahteen
ryhmiWn : Einttii ja muuta ma:lilrnaa edustaviin t1luusikoihin. Huolimatta niiiden
identiteett ikategorioiden keinotekoisuudesta etnisilEi ja 'rodullisilla' eroilla ja
samuuksilb on sel";it seul.luksensa erilaisiin 'rodullisiin' ja ell1isiin ryhmiin
sijoitenujen \'iulistien tekemisiii merkityksellisteniin kilpailussa keskeniiiin eri
tavoin. V:lltasuhde bnnen j:l muun m:lailman välilb oli Sibelius-kilpailussa
selvii n;iiden kahden etnisen j:l 'rodullisen' l"\'hmiin viilinen ero oli hier.trkkinen
ja epiisymmetrinen.
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LOPUKSI
Lopuksi p;lban kirjan alll~sa esiu;imiini kysym yksi in j;l t:lrkastelen, miten niihin
tlltkimuksessa ,"astauiin . Pohdin työss:ini kahta kysymystä. jotka koskevat
musiikin ja musiikintutkinlllksen kentäl!:i itsest:i:i nsehTyksi ksi muodostuneit:l
asioil:l: .\lilbist;1 ,'julislin ic!entiteellEi Sibelius-kilp:lilllst:l kertovat mediatekstit

tuona\'at? Kysymys implikoi m~'ös loisen. siihen läheisesti liiuy":i n kysymyksen:
~ lilbi s ia merkityksi:i nllo tek~[it lOl:' V:]! musiikille?
AU1onomi:l1eoria oli monill:t t:l\"oilb m:iärinelem:iss:i ki:;ityksi:i musiikist:! ja
kilpailuun osallistu\'ista ,'julisteis!:!. Käsitys musiikin ja sen bnssa tekemisissii
olevien ihmisten eril1isyydestii suhteessa 'ymp:irislööns;i' ei kuitenkaan ollut
v:! ill:! Illunumi:t. i\lusiikkikilpailussa on sananmukaisesti kysymys seb musiikisl a ell:i kilpailusta . joka on autonomisen musiikkibsityk sen kannalt:l kiusallinen kytkös. Kilpailu t:lpahtui autonomisen musiikkik:isityksen mukaisten konserttien sarjana. i\ lusiikkikilpailun komekstissa musiikillisen j:1 ulkomusiikillisen
vä linen ra ja tulee eril yiselJ:i 1;I\·:llla ntik~"\"tiksi.
i\ lusiikin autonomian k:mnalta ongelm:lllisia oli'·at myös musiikkiätinitleet.
silEi kon sentisali on autonomisen 111tlsiikkibsityksen kann:l lt:l musiikkiesityk sen aicloin tapahtumisen paikka. Slediassa kerrolliin. euti tUnineet o\"at v:lin
korvikkeita konserni s:!lin esitykselle. Ä;inite kyseenalaistaa yksisullnt:lisen
komtllunikaatioprosessin j:! purkaa n;iin autonomista k :isitys t:i musiikista ja viulistista..\-lllMullla paik:ntiin medi:lteksteiss:i :Isett:ull:tll:l konsentisali ja :i:inite
kesken:i;in erilaisiin asemiin musi ikin kuuntelemisen p:likkoina.
i\ l usii kin j:l kilp:lilun kytkös aihemt:l:1 ristiriidan myös si ksi. ellä musiikk iesitysten paremmuusjiirjeStyksen ar.ioiminen on ·itse· musiikille \·ier:1S :ISi:t .
i\led iassa uLlsinnelliin ajal usta \·iulistien keskintiisen j:irjestyksen arvioimisen
m:thdo ttomuudest:1 kertom:llb j:irjestyksen perusteist:1 niukasti. J irjestyksen
Ixrusteisla puhumist:t '·aiKt:uu i myös se. elt:i musiikin ja kielen ajateltiin ole\·an
erilU:in toisistaan. Viulistien keskin:iisen j:irjesl yksen perusteiden pitäisi löyty:i
·itse· musiikista. jonb kuvaamiseen kieli ei ylb .
·[tse· musiikin alueelle tunkeutui edelEi m:tinittujen asioiden lis:iksi myös
muit:l sellaisia :Isioita. jotka eh·:i\ si nne :Illlonomiaperiaatteen mukaisesti kuulu.
H uo[im:Hta siit:i. en;i su kupuoli. k:1Il5:111 isuus. emisyys ja ·rotu · 0\·:11 :J.utonomi:lperiaaueen mubisesti ·itse· musii kin ulkopuolella Sij:l itsevi:l ~I sioila . \·i ulistien idenl iteetit rJ.kentuh·:1I 1lledi~ltekste issä juuri n:iiden ktisitteiden mukaisesti.
Vaikka Einsim:lisen t:tidemusiikin o n monesti todettu määriny\"än feminiini seksi kulttuurin ahteeksi. naisilla ei Sibelius-kilpailuss:l ban o llut etuoikeuksia
suhteessa sellaisiin naisisiin omin:lisuuksiin. jOit:1 l11uusikoissa ja !l1llsiikkiesityksiss:i :In'ostet:l:ln. Feminiinisyys :lsetl i pikemminkin naisten kyvykkyyden
muusikkoin:l kyseen:llaiseksi. ;'Jaisten ja miesten ruumiilliSLLIlS merkityksellis-
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teniin Sibelius-kilp:l iluss:l eri la\"oilb. :'\aismuusikoille deh:it6vyys oli yhUEilUi
\":iltt:il1l:ilÖIll:i ja toisaalta uhka. kun taas taita\-;!n m iesmuusi k on :ljatehiin hal litsevan ruumi insa jopa niin hyYin. ett:i h:inen ruumiinsa h:ii pyy kokonaan pois
kuu lij:1I1 niiky\·i!t:i.
K llulijmyhm:il - yleisö. toimitt:ljat Ja tuomarislo - sukupllolinui\·:lt Sibel iuskilpailussa eri u\"oilb. V:likka Sibelius-kilp:lilunkin yleisö koostui taidemusiikk ikonseneille tyypilliselU ta\;tlb keski-ibisisUi n:l isiS!:l. he eidt uskollisista
kulutustottullluksist:l:ln huol im:ut:l k elvanneet ongelmitt:l konsertt ien yleisöksi.
Tiirkei11l11l:iksi kuulijaksi nimen iin ··I;l\":tl linen suomabinen mies·. jok a by vain
harvoin konserteissa. muna jOla sinne kuitenk in kah":lla:ln. i\!usiikkiesityksisUi
k irjoi ttamisen konven tioihin kuuluu femin iinisiksi miellettyjen pi irteiden k iehiiminen. K UlI ntelukokelllus el:i:innytet:iiin kuu Iijasi a ja kuu l ijan m ielihyviin kokemw; kidlet:iiin. Enimll1:ikseen miehist:i koostuvan tuom:lrislOn kuuli julls merkityksell istett iin niin ik:i:in aktiidseksi pllurtamiseksi eiki p:lssii\·iseksi \·astaanolt:lmiseksL
Naisiin liiletli in Sibelius-kilpailussa hoi\-aa\-llUS ja Uhf:lutuvuus. jotka ovat
ongelmallisia piineilii suhteessa :!lltonom iseen duJisti in. :--'";liset hoivasiva t
Sibelius-kilpailusta kertodssa mediateksteissii sek:i perheen:iitein:i bpsiaan ell:i
yhteiskunnallisen :iitiyden Illukaisesli myös muita ihm isiii.
Sibelius-kilpailussa \·i ulistit edusti\"at kokonaisia kansakllll1i:1. Kil pailussa ei
ollu t kysymys ainO:lst:l:ln \iul unsoiton taidoista. \·aan kansakunt ien ja varsinkin
Suomen paikast:l muiden k:msakuntien joukossa. Kilpai l un \"Oillajiksi julistettiin
Pek k a Kuusiston ohella suomab i nen \·iulutaicle j:l kaikki sUOl11alaisel,
Kuusiston sankaruus perustui pitb lti siihen. ett:i h:[n nosti suomal aisen viuluta iteen k:mS:linv;iliselle tasolle : V:iinön dulus!:l tuli \·iu lukilp:lilun I'oiton myöi:i sa lonkikelpoinen _
Sibelius oli \"alwasti bsn:i hiinen itsens:i muk:un nimetyss:i kilpailussa
Kilp.'liluUll osallistuneiden \"iulistien suhde Sibel iukseen r:lkenneniin k iinte:iksi
jo ennen kuin kilpailu oli edes ehtinyt alkaa. silti Sibeliuksen itsens:i kerrottiin
k utSll\"an viulislej:l kilpa iluun , Sibeliuksen ja kilpailijoiden koltta:unisel olh":lI
s:i:inneltyj:i: sllllde Sibeliukseen f:lkensi eroja \'iulistien I':ili l le, Erityisen k iinleii
suhde Sibel iukselb oli Pekka KUllsistoon. Alkukilpai l un j:ilkeen ki lpailun j:nk asta pois pudonneet l"iulistit k:h-idl :dkoholinhuuruise1b '·pyhiim·ael!usretk ell:i'· Ainobssa. Pekk:l Kuusisto puolestaan tap:lsi s:h-e!t:ij:in Sibelius-museossa TUfuss:l Loppukilpailuun p:i:isseille \"iulisteil1e t;i rke:i Sibeliuksen kohla:uni sen paikka oli h:inen \·iulukonsemons;l esin:il11inen. Kuusiston esityksen
paremmuuden suhteessa muihin \"iulisteihin totesi medias!;:l m yös Sibelius.
N:iin Kuusistosta rakennettiin mediass:l uusi suomalaisuuden symboli
Sibeliuksen ja h:inen \·iu lukonsemonsa rinnalle ,
Sibelius-kilpailussa \-iulistit jaettiin ter\'etulleisiin ja \·:ihell1l11:in tell·etulleisi in
viera isiin sen perusteella, mit:i k :msallisuuksi:l seLi ennen ka ikkea etnisyyksd ja
'rotuja ' he edustivat. Ki lp:tiluun osallistuneet jap:miLt iset naisl'iu l istit toiseutelli in
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ensinn:ikin suhteessa etnisyyteen ja ·rotuun · ja toiseksi sukupuoleen . Naisten ja
ei-Einsim:!isten toiselltt:mlinen on bnsimaisessa taidemusiikkikulttUlIrissa jo pitb perinne. Unsimainen taidemusiikki muodostui kilpaillu bsitteleviss:i mediateksteiss;i normiksi . jonb kulttuurinen p histori:lllinen erilyisyys peitettiin.
Parasta opetus!:l bnsimaisessa taiclemusiikissa saa bnsimaissa, Euroop:lssa
ja Yhdysvalloissa. Kuitenkin aasialaiset muusikot joutuivat Sibelius-kilpailussa
m;i:iritdlyiksi huonoiksi \·iulisteiksi yht;i lailla sek:i Linsimaisen koulutuksen
puutteen en;i sen saamisen johdosta . .\Iyös suomalaisten pit:i:i aasi:lbisten soitt:ljien t:lvoin bhte:l ulkomaille opettelemaan \·iulunsoitto:l. Erona :l:lsiabisten j:l
Sllomabisten viul istien dliWi on kuitenkin se. ett:i kun :usbbisel eiv;i! ulkom:lilla opiskeltuaanban \·;iltt;im;itt:i opi soittamaan dulua nuhdol l isimman
hyvin. niin suomalaiset kykene\·;it t:ih:in. Valkoisilb ja ei-\·:dkoisilb viulisteilb
on mediatekstien mub:H1 kesken;i:in eribiset mahdollisuudet om:lkSll:l mllu:11ta kuin omalta kotiseudultaan per:iisin OleVi:l soina misen tapoja.
Sibelius-kilpailussa viulistien suorituksb an·ioitiin usein jakamalla esityksiss:i kuullut ansiot j:l pUlll1eet teknisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin. Aasialaisten
viu l ist ien teknisten ja lulkinn:dlisten taitojen dlilb ajateltiin olevan huomallava
ep:isuhta. Heicbn soillons:! ol i teknisesti taita\·aa. joskus jopa konemaist:l
Aasialaisten soittajien Illlk innalliset t:l idot oli\·at usein puutteellisia Hyv:ilk- soi ttajalle tekni ikka on ainoasuan \·:il ine tulkinnan tekemiseen. jolloin tulkinta on
t;irke;impi osa:lmisen alue kuin tekniikka Kun aasi:tbisill:l viulistei lla ei ollut
tulkinnallisi:l kykyj:i. heicl:ln esityksens:i ei Uiy1t:inyt Taiteeksi m:ijrillyrnisen
bnnalta olennaisia tunnusmerkkej;i. Tulkinn~m kyvyn kielt;iminen sul ki heicbt
pois I~insimaisen musiikin ·suurten· tulkitsi joiden joukosta
Yksilöllisyys on keskeinen bnsima isen t~lidelllusiikin piirre . i''']usiikin merkityksen ajatella:m muodostuvan ensisijaisest i juuri yksilöss~i iI'lusiikkiesityksess;i
muusikon minuus on musiikin merkityksen muodostumisen p:l ikka ja :llkuper;i. A:lsiab isten muusikoiden soitto merkityksellistettiin usein yhteisöllisyyden
eib yksi löllisyyden a\·ulla . jolloin yksilöllisvydest;[ muoclostui merkitt:id etn isen j:l ·rodullisen· eron tekemisen ,·;iline.
Sukupuoli. kans:lllisllllS. etnisyys j:l ·rotu· esilelliin mediateksteiss:i kesken:i:in eri tavalla Kansallisuus oli n:iist:i bsineist;i kaikkein eksplisiittisin: sen
merkitys kilpai l ijoiden identiteettien "lkentumisessa oli niin keskeinen. ell:[
heist;i puhulIiin ui kirjoiteniin \·:lin h~'\·in h:lI"',oin siten. ellei heidjn kansallisuuttaan olisi muistelIu mainita. Sukupuoli mainittiin eksplisiiltisesti h;ln·:lkseltaan. ja etnisyydest:i tai ·rodusta· pul1Uttiin \·ieLi sukupuohakin harvemm in.
Huol im:ll1a n;iist;i eroista kaikki edelW mainitut bsiueet oli\"at voirnakb:lsti
m;i;irit!:im:iss:i sa muuksia ja eroja ki lp:lilijoiden dlilb. Kilpailijat jaettiin l11edi:!teksteiss;i m iehiin j:l naisiin. eri bnsall isuuksiin seb bnsirnaisiin ja ei-bnsimaisiin \·iu l isteihin.
Erontekemisen prosesseissa syntyneet iclentiteettikategoriat olivat hierarkkisessa suhteess:l toisiinsa. Sibelius-k ilpailu kerrottiin mecliassa painonaen mies-
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ten , suomalaisten ja bnsimaisen valkoisen kulttuurin näkökulm ia, Teksteihin
sisiil1yi seksistisi:.i, nationalistia ja rasistisia pi ineit:i. Jotta tii lIainen niikökll lma
voit iin rakentaa, media tekstit joutu iva t sulkemaan pois sellaisia merkityksellistämisen tapoja , jotka olisi\';u voineet horjuttaa niiit:i niiköklllmia
Sukupuoli, kansallisuus, etnis)'ys ja 'rOtu ' olivat Sibelius-ki lpailussa monin
tavoin yhteydessii toisii nsa, Kansallisuus, etnisyys ja 'rotu' ovat sukupuolittuneita käsitteitä : ne merkit)'ksellistyviit eri tavoin riippuen siitä, onko miUirittelyn
kohteen;l mies va i nainen, Kansallisuus rnerkityksellistyy eri tavoin riippuen
kansalaisten etn isyydest:i ja 'rodusta', Kilpa iluun osallistuneet suomaLliset viulistit kuuluivat kaikki val k oiseen \'a ltadestöön, Jos kilpailuun olisi osallistunut
johonkin suom alaiseen etniseen ta i 'rodu lliseen' \'ällemmistöön kuuluva viu listi , hänen identiteelli nsä olisi rakentunut toisella tava lla kuin nyt kilp:liluss.!
mukana olleiden suomalaisten viulistien,
Kieltäydyin ll11kimuksessani toistamasta autonomista käsitysW m usiikista ja
muusikkoudesta, 'Itse' musiikin sijasta kelpllll tin urkastelun kohteeksi myös n e
'u lko!l111Siikilliset' asiat, joista medLlIekstit kertoiv:n ja joita ilman musii ki sta ja
viulisteista ei tutkimissani medLlIeksteissä osattu eikä hal ullu puhua ta i kirjoittaa. Kuten minkä tahansa identiteetin määrittym isessä , myös musiikin ja viulistin rnerkityksellistämisess:i niiiden kisiueiden ul k opuolelle j:i:iviit asiat osoittautuivat varsin konstitlltiivisiksi identiteetin rakentajiksi, Näissii merkityksellist:imisen p rosesseissll raja yht:iält:i 'itse' m usiikin ja viulistin sekä toisaalta musiikin ja viulisti n ulkop uolella sijaitsevien asioiden \'älilLi hämärtyy, Sukupuol i,
kansallisuus, el nisyys ja 'rOtu' ol iva t Sibelius-kilpa ilussa yh tä hyvin merkityksellistämassä 'itse' musiikkia kuin sen ulkopuolisiakin asioita,
Tutkimuksen alussa esinelemäni itsestiWnselvyydet - musiikin ja viulistin
käsineet - eivät lopu ltakaan olleet itsestiiiinselvyyksEi , vaan ni ille anneniin
Sibelius-kilpailua käsittelevissä mediatek steissii monenlaisia merkityksiä, Ne
ovat jatkuvan neuvottelun ja u udelleenmaärittelyn tu lok sia, jotka syntyvät erilaisissa tietämisen ja valLm kytköksissii.
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A(/l!/lIld)li .W 12.9'>:1. Harri llauula: KlIll,i'lon hurmion Ildki
t\(I!!I/iI.../)1i 30 12.95b: "hlOl'iuli'lit 1 ' \I 0!'O~~,1
A(/lI/ule!Jli
nen
Aal/lulehTi
A(/I/Iul('/)rr

A /IIItI

AIIII(I

5. [ 2.9'>:

~uomabi .. ~uo .. ikki

A III(!lIIIII sel/ II ii-H elslllkl
Alu('lIwisl'I '}ui-HelsiIlN 6. 11.9-;: \ ' lulukilp.liluli loitlo Suomeen
Alu('lIlIfiset Pobjoh--J-/elsil/N 6. 12 .9'i: \ 'iulukilp:lilull I'oitlo :,uom... t:ll
AII/ellllliset KUl/lukol/pltllN 6.12,9'i: \ 'ill lukilp:lilun ,'oino ::-UOlll"'~1l
AII/el/llllse! \ '(//IfU(/ 6.12.9;: \ ' iulukilp:tilull IOill0 ::-lIomet:1l
AII/('///llls{'/ E'/XIO-Kollllioll/el/ 6, 12.9'>: \ 'iulllkilp:tilu!l \'OilI0 ~UOll1t" ;:ll
t l/J1I

"1'11

H. 12,9'> . .Iuh:lni Ldlli ... do: Finl:lIldi;I-1,llo oli re\t:I;i

norgt1bllUl el
/kJj";~lIlJl(/del 2 [ . [ 1.9;. F:\ll' ~il)o;'hll 'l;i\ lin!!en inledd...,. l'...kk.1 KUlhl .. IO i dd... n i d:l!!
IkJlJ.!lIbl(lr!el 2".11 .9'>. 1':\11: l'...kk:1 KUIN'I O tili ",,"mmn;11 i "il)o;'hu'I.11 hn~
l1ol~IIb1(1d{" 2.12.9'>:1. 1':\11: Pekk.1 Kuu,blO ,'ann :-'ibdiu~I;J\lin!!en
l1ol~{/hI(/{kI1.12.951)' Pekk:1 KUlhi,to .. pd:lr i SiblXl
l1ol",~IIh1(/del 8.12.9'>:1: :,ibbo hdön.ld... lOppI iolini'l
IjOl~tihl(/d(,1 KI2.95b, H\\" k: I'ekk:i Kuu .. i.. to fick p1'i .. I'ld ::-ibbof..·,t
/jo /~åbl(/d('f !j. 12.'}). 1','\13: Kuu .. j'lo 'p\:I:l1' Sibeli us lXI .. kil·;!
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Ci/J'
CiZl' 1-/,11.9'): :-'Iit:\ tapahtuu toddl:l. Silxliu~-\'iull!lriatldon

CII/liset
Cllftlse! .1, I 1.9')a; Sibelius-kilpailun IOPP llhu ipennu~ Uhöt!"I'
Cllf/lse/ 5.11.9'51:>. Kaarin:l Suonlxr:i : Jl:lkko Kuusbto \'alitsi \'iulun

Demllri
!)('III(lri 9. 11,95: SWCCHO - musiikin lyhyet. Sibelius-\'iulukilp:lilu
!)CIII(lri 50 11.9'5 . .\I:U!i S:!Ur:ull:! : Sibelius -\'iulukilp;lilu [IXl. SilX' liu~-l"iulukilpailu J hui-

puss:!

Etelä-Saimaa
Ele/ii -Saimaa 19.11,95. S"IT Sihelius-\'iulukilpailun aloiltaj;! :uyottiin
Eleki-Saim{/(I 19.11,9'5: )e:m Sibdius -\'iulukilp:lilu Ylt:"n Ykkösess:i
l:."reki-Saim{/(I n.11 ,95. srI": SilX'lilb-\'iulukilp:lilussa p:lljon nuori:1 soittajia
Eteki-Saimad 25.11,9'5. srI": Sil.x-lillS-\·illlllkilp:l ilussa j:nkoon kolme suom;daist:l
Etd:\-Saim:l:/ 2'5. 11,95:1. srI": Tunnelma tii"istyy Sibelius-kilpailuss:/
Eteki-Saimaa 25.11 ,9'5b. SlT: Hannu Koinll:1 tansbbisorkesterin kapelli mt-st;lriksi
Eletä -Saimaa 26. 11.95. Tuulikki ;\~iT'h i n~:/lo: .100':111 Sibelius -'·illlukilp;l ilu. \"~ilierien :lIkuj:lksoiss:\ ei isoja yll~ilyksi:i
Ddii-Saimao T . ll ,9'5:1: l'ekb Kuusisto \' iulukilp:li1un nn;I;lliin
Etelä-Soilllaa T 11.9'5b. S"IT SiI)<:'lill~-\"illlukilpailun \':ilikilpailll p:i:illYi. tunndma tiivistyi
netii-Sailll(lo 28.1195:1. srI": .ka n Sibdiu~ -\'illlukilpa ilun ndj:in piii"iin fina:lli alkoi
Eldii-Saimao 28.11 ,95b. Tuulikk i '-:":irhinsalo: Iloisia ja ihmt-ellisi~i ylUtyksi:i
Erdii-Saimaa 29.11,95. srI": Saks:ll:lisfimlisti keskeytti l"iulukilp:lilusS:l
Elefii-Saim{/{/ 30.11.9'):1. 5TT: Eel"a Hip,ensalo selostaa "iidensi:i Sibelius-k ilpailuja:lIl
Eldä-Saim{/(/ 30, 11.95b SlT: :--'opea l'iUltIl1l":lihto
Etelii-Saill/o(/ 1.11.95:1: Silkli us-I"iulukilp:liiun ,'oitto Suomt:"t'n
Etdii-Saill/o(/ 1.12.9'5. STI": ;\llori I'ekb Kuu sisto yl~ i Sil.x-lius-'·iuiuki]l':lIl I"oittoon
Etelii -Saill/o(/ 1.),12.')';. srI'. I'ekk:l K uusi~t o j,~I·y1tä:i Ondinelle
Elelii -SIIQlllel/ Sal/o ll/at
Etefii -SIIOmI!IIS(I/lOIII(l1 11. 11<)'), L:dl1d:tist.:t Sibdius-\'iulistil kotikonst.:l1iss:!
Defii-SIIOIIII!II 5(1/10111(11 19.1195~\, L:dlle1:!b\·iuli.~lit \',dmiina kilp:liluun
Eldii-Sllolllell SallOl!!ol 191 1.9')h, Taina Salakb-KOlllunt:"ll: H<:nkillt:"1l v:dmennus
Silxlius-\·iulist;':n tuken:! Llhtd:lis<:t K:ni \ 'in:lIlen ia Elim \':ihiil:i llluk:llU bnsai n\ ·:il i.<;i.~s:i \"ill l ulllilldöis~:i

Eldii-Suom('/I SOIlOlllal 19.11,95<:: Lduc!:lbel soill:n';1l heti sunnunuina
Etdii -Sl/olJlt'1/ SmlOlJlal 19. 1l .')'5d. T;lin:l S:llakk:l-Kontu nen: ··Toi'·OI1. eltii etuk~iteen hermoilu on h)"":iksi"
Dl!fii-Suo/J/I!/I S(llIomal 19.11,95<:: T:\sl:i on kyse Sibelills-kilp;!ilu~s:I
Ddii-Suom('/I SaIl0/J/(/ll0.11 ,<)');1. SlT: :"\atsllmi Tam:li :lloitti Sibelius-I'iulllkilp:lilun
Ele/ii-Suomel/ SOI/omat 20.11 ,95b, SlT, Suom:tl:list:"1 r:lk:lstal ':ll viulll kilp:lilun I'oitt:ljia
Ele/ii-SI/omell Sm/OI/IOI 21.11.95. Tain:l S:llakkl-Konlunen: Llhtelaisten tunnelmia
Sibelius-l'iulukilp;lilusS:l: K:lti Yirt:lllen pettyi. Elina \':ih~iW toil'eik:l s
Ele/ii-SllolI/ell So/lOmal 15. 11,9'5: \ -:ihiWi j;l1koon Sil.x-lius-\·iulukilpailllssa
l:."le/ä-SI/omell 501/011/(1( 2'5.11.9';. T:lin:l S:llakka-Kontunen: Elin'l \';ih:il:i ~ell'iYlyi \':ilie('ist~i k0!l11nellllksitt:\
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EI(:/li-SUOlllell 5(11/011/(11 26. 11 .9i: Sibelill~ myös kongressin :,iheena
hk/(I-SuoIII('1/ Sl"1I/0Il/al 27. 11.9')a : Pd.:k:! l\ uuSisto Sibelius-fin:wliin. ,\ Imu suomalaisel

k:! rsitnu h':u IoppukilpailllSt:t
Delli -Suo lllell 5(11101//(11 27. 11.9')b: \ '11 Kans:li m-;il inen .le:m Sibelius -\"iuluk ilp:lilu
Delli-Suo/JI<'II S(/I /OI//(l1 28. 11.9'):1: Oleueko Sehill:i'
De/ii-SlIomell S(/I/OII/OI 28.11.9')b. srr: \ 'iulllkilpailun tln:lali ;llkoi. Muka n:l kahde ks:111

soinaia:, kahdeks:lst:t maasta
[te/ii-SIIomell SaIlOIl/{f/ 29. 11.9'): S:lk~:II:, isfin:l1isti keske}1ti
Delå-SIIomell Sl"mOIl/{f/ 30.1 1.9;:-. Tain:l S:llakb-Kontunen:

[)ra1ll:I:ltlisi:, tuokioita

SibelillS-kis:,ssa
Elelä-Sllomel/ Sl"moll/(I/ 50.11.9ib. T:lin:l S:lbkk:t-Konlunen: Siihkö:i ilm:,ss.1 Finlandia-

1:llossa. Silk-liuS-\'iulukilp:tillln piin:I:I\'3 i:innitys p:i:ittyy t:in;i;lIl
1!'Ie/ä-Suomell Sl"moll/al 1.12.9;:' : I'o:kkl t\ lIl1sistolle Sibelius-kill':m \'oitto
Ele/li -Suomell Sl"lIIoll/al 1.12.9')b. T:lin:1 S31:tkka-t\ontllllen: SlIom:daisen I'iulutaiteen

ulias \·oitto. Pe kka 1\1Iusisto Sibdius-kis:lI1 ykkönen
I:"le/(l-SIIOIIII;'II SO /l olll al J. 12.9;(': Silk-liuksen \'iuJu ko nsemo yh:1 suosittu
E/elli-SIIQIII<'11 5(1110111(1/ 8.1 2.9'); Pekka Kuusisto solislina
E/r:lii-SllQlllell 5(11101110/15. 12.95. CI:'I":1 Riss:lIlen: 'Ilusiikillbi:1 makui:l
Etelli-Suomell Sl"IIIOJllal 29. 12.95. T:tin:t Salakk3 KOll1unen: illusiikin \':lh\'a \·uosi.

Suoma1:tisen OOppCf:1Il iuhb:l i3 kilpailumenestyksm
I'olklill"illgell "~r Tid
Foll'/idllillg<'11 Xl" Tid 8.12.9;. TR i:1 TS: Listan.J9
FO{('/idllillgell ,':l" Tid 22.12.95:1. Oliislig sign:mlr: Pekk:1 iir iu b~l!
FolWdllillgell Xl" 77d 22.12.9;b. Fr:mk Borg: J:lmebgen'
Folklidl/illgel / ,\ ). 77d 22. 12.9ic. S-lin)..!; (:mS\'. för Lis1:ln-kOIlllllenl: It"t;:n o m Kll us islo): Svar
Forssa/t LelJti
Forss{/I/ lebli 19.11 .95: Sibdill~-kilpaillln aloit1:1 j:l ar"\"ottiin . •Jj viuliSlin koilos alkaa
ForsS(/II l('/Jli 28.1 1.95:1: Sibdius-\"iulllkilpaillln fin331iss3 k:thdeks.:.m soit1:1i:l:l bhde ks.1St:t

m:l:lSI:l. t"i n:l:l!isI3 tuloss:l tiukkl i:l t3S:l\':ikinen taiSlo

ForSS(/II l.ebti 28.1 1.95b: lY-ylei,ö ~:,:, ;i;ioC51:i:i slLosikkins:.1
ForSS(/11I.cbti 2.12.95: \"iulukilp:li1un palkimokonsel1lo s3i ~:llin I:iylcco
lIe1s lllgi/t SllllOlltfll
Helslllgin 5(1110111(/1 1 J 1.95: \'iulut:,itcilij:l lkka S7.ih-:lY menestyi \'\'ieniss:i
Hels/I/gill SaI/Ollia! 11 11.95:1. \ ..... sa Sirt'n: Yeh udi .\len uh in I;iheuiW tC I"\"clsens:i Sibeli us-

kill'an nuo rille \-i ulistcillc. "On SOill:'ll:I\'a niin kui n li ntll 1:1\.11:1:1"
\ 'c~a Sir~n: \ 'aienmu ,-julu. Yehudi .\ Ie n uhin o n mai nctta:ln parempi bpellimc<;t:lri
Helsillgil/ &,1/011/(// 18.11.95:1: Sibc!illS-\'iulukilp:1 tuo kOl"alasoisi:l nuori:1 solisleja
Helsillgill Sl/llOllllll 18.11 .95b. II .... ikki Aillokoski: Soinojiirl('Slyk!ocn arl"Onl:l aloill:l:l
tiin:i:in seitsem:innen k:mS:lim':ilisen Si\x-lius-,·iul\lkilp:lilun. Kun \'iulu ,'a:n ii biHelsillgill 5(11101I/(/! 11.11.95b.

ken
5(///01//(/1 18.1 1.9;c.
laskust:t on luol"lHtll
Helsingil/ S(/ I/ omm 18.11.95d.
t:lky mme nt:i 1"l101l:1
Nelsillgil/ SUI /OII/{I/ 18. l l.95c:
H!'lsil/gil/ S(II/O II/(// 19. 11.95:1.

Helsillgill
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lI:mnll-Ibri L1mpib: Tulos h:let:':1I1 ;i:inest:im:ill:i. pisteI-I:mnu-Ibri L:lmpila: ;'<ell\'ostOliiIlO h:l11itsi kilp:l ilui3 loisOsallist ui:lt
Hcikki Ai ttokoski: Soitlo;iirieslYs :ll"l·ottiin. I"llora o n Vill-

lujen
HelsiJ/gin Sm/oll/a! 19. 11.95b. H:mnu-Ibri l:unpib : )3;lC"hia ja Pag:minia
H('lsillgill Sal/oll/a! 19.11.95{". Heikki Aittokoski : :\":nsullli Talll:li :tloi((:I:1 kih'an
Helsil/gil/ Sm/oll/a! 19.11.95d. Heikki Aittokoski: \"iulusbngin lyhyempi oppilllii:irii
HelsiJ/gin Sm/OII/a! 20.11.95:1: Sibelius-\'iulukilpailu \'auhdikb:lsti liikkeelle
HelsiJ/gil/ SaI/ollia! 20.11.9'b. Seppo Heikinheimo: Kilp:tilu käynn istyi Suomi vasta:m
k:lukoitii -ottelulb . Tiihti~i ei löytynyt
Helsingil/ Sm/OII/(f! 20.11.95(". H:mnu-Ibri l:lJnpib: K:ui \'i n:l!len Finnitti soitto:wn
HelsingiJ/ SOI/OIl/(I! 20.11.95d . Heikki Aittakoski: I':ih';in Sibelius. \"iulislin ur;l ei uriennut
HelSillgill S(IIIOII/ul 20.1195<:: T:in;i;in 20.1 1. soitt:l\':ll
HelSillgil/ 5(11/0111(11 20.11.95f: Huomenna 21.1 1. H lorossa
Hdsillgil/ Sm/0111ll121 11.95a. Seppo Heikinheimo: \ 'iulukilpailu ei , 'ieD tarjonnut kovin
palion nautintoj;l Enell1lll:ln nuotleia kuin Illusiikkia
He/,il/gill 5(1II01l/al 2 1 11.95b. Heikki Aittakoski: \"iulunsoitto on myös urheilua
HelSillgill 5011011/(/1 21.11.95<:. Heikki Aittokoski: P:ii"~ln Sibeli lls. Janne jiinnil1i
Helsil/gill S(1Il01llal 21 11.95d · T:[n:[:[n 2 1.11 \'1I0rOSS:1
Helsillgill SallOll/at 2 1.11.95e : Huomenna 22.11 . Hlorossa
Hdsillgill Sm/olIWI 22.11.95:1. ~eppo Heikinheimo: L:l:ltuh:lit:u'i alkoi \'eny~i t:lrpeeIl0nun pitkäksi. Pekk:t Kllllsisto \'illitsi ' ·iulu\·iien .
Hdsillgill 5(11/011/(1{ 22. 11.95b. \ 'es:l Siren: Tuomio n:lllh;ln perusll'dl;l'
Helsill);ill SaIlOIl/(I/ 22.11.95(". Heikki Aittokoski : Aino Bergholm on m:ljoill;lnUl muusikk oja I I maaS1:l . "Pidiin t:it~i E'tuoikeUlem"
Helsi/lgil/ 5(/11011/(1/ 22.11 .95d. Heikki Aittokoski: I'~ii"~in Sibelius. Ensi reissu ulkomaille
Helsingil/ 5(///0111(1/ 22 .1 1.95e: TiiniWn
Helsingil/ 5(///011/(1{ 25.11 .95:1. Seppo Heikinheimo: :\Ikukilp;tilu p:i:myi. Anna Slojel':1
ihastutti jo hieman pllUlUnUtla yleisö:i
Helsingin Sm/Ollui! 2,i.11.95b. ~leikki Aittokoski : P:ii";in Sibelius. Kateus
He/sil/gil/ Sm/oll/(I! 23.11.95<:: Tuom;lriSton valinta jalkoon menijöist:[
Helsil/gil/ 501/011/01 2-l. 11.95;1. Seppo Heikinheimo: Kllllsisto. "l:lhtin. Slo jeva ja Treiber
wrjo;l\';u n(:!j;i n;ikökulm;l;l muuttaa pieni puurasi:l t:liklsau"'lksi. Joku h<.:iSt~i "oi
011:t \'oin;lj;1.
Ne/sil/lP'l 5(111011/(/1 2-l .11.95b. Heikki Aittokoski : P;ii";in Sibelius. Sat;lkielet c-lllolliss;l
HefSillgill S(II/OIIW{ 2-l.11.95c. \ 'es:t Siren: Pudonneet tekivät pyhiitw:telluksen Ai nol;t;lll
He/Sillgill 5(11/0111(1{ 2-l .11.95d: \ ':ilieriit alkav:tt tiin;iiin
HefSillgill 5(11/0111(1{ 2-l.l l .95e: IbdiosS:1
Hd,illgill S{/I/OIII(l{ 25.1 1.95a. Seppo Heikinheimo: \"iu lukilp;lilun \':ilier;il käynni sl "i";it
' ·;H"O\":lisesti. Löytyikö kaksi finalistia
Hefsil/gil/ S{/I/OIII{l( 25.11 .95b. Heikki A ittokoski: I';iil';in Sibelius. SuoliYyö pebsti
Hefsil/gil/ Sm/olll(l{ 25.1 1.95c \ 'älieriil tiin:i:in
He{sillgill SallOlllal 25.l l.95d: R:tdiosS:l i:1 tele"isiosS:l
He/Sil/gill Sa/lOIll{/{ 26.11.95;\ : \'iulllki lpail lln panoksct koho;l\';u - j;l paineet
Hefsil/gil/ Sanoll/a! 26.11.95b. Seppo Heikinheimo: Kaikkien kohdalla iouduttiin hieman
rei"aama:tn od01Uksi;l. \"ill lup;lkb meni uusiksi
Hefsillgil/ S(II/OII/o! 26.11.95c Heikki :\ inokoski: P;iiön Sibelius . Skylla ja Kh:1rylxlis
Hefsillgil/ 5(11/011/(1/ 26.11.95d: \ 'älier:il t:in;i:in
He{sil/gill 501/011/01 26.1195.0: RadiOSS;1
Hefsil/gill 5(11/011101 26. 11951". Heikki Aillokoski : Yhden :lsian liike soi monenlaisi;l iiiinEi
He/Sillgit/ SallOll/al 27. 11.95a: Kuusisto Sibelius-fin:laliin. Vain pieni t:lllko ennen nuorten " iulujen \"iime ist;i 1:Iisto:t
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('1 "tmlll piEi!ö~tiEin
so\"innolla . \ 'lulukilpailun jiinnin'" ,enyi,
lIelsil/;!.ill S(II/OIII(l1 r . II.'):;b. 1. p:linos. Seppo Heikinheimo: Ta~,lI'alll':1 k:lhdek sikko
11m!:dii n .Iu1'yn nlinw ei ~ i:;iilti\ !lI't 'uuriel dUlyk,iii, P:II'h:lat loppllkirijiit p:iii~ i l';lt
1llukl:m
!-IdSII/;!.11I 5(/ 11 0111(11 2- I 1.9:;(". \"e~a ~irt'n: :\leqari"iuli~ti h:lac ~krn kertoo nilkemyk ,,,,n,,(i Sibcliuk'cn ,' iuluko ll'('rto~la . - Kon=mo \':I:llii llu0!1.1 \0;-1"1.l i:l riskinottoj:!
J-/t4s/lIgill S(lIIOIII(// 28. 11.1):;;1. ""'ppo H('ikinho;-imo: K:likki 11ulufin:Lli,t1t 0\":11 hiimmij,,tytLi\"i\n hp'iil ja U';j\;\ki,i;i. Jury ~:li kO\'an p:\hkin:\n
J-Msillgil/ YIIIOII/(I/ 18. 11.9%. I kikki ,\ i110koski: Pili\ :in ~ibdiu,. -TlIIO;-~1 koko :I,:mIlt'lSillgill YIIIOII/(I/ 28. II.I):;c loppukilp:lilu tiiniiiin
J-I(4slll;!.il/ SrIllOIl/(I/ 28. 11,I):;d : H.I<lio~,.1 i:l Ide"1~ios' :1
I-fdsil/I;!il/ S(/II0/l/(I/ 29. 11 ,1):;:1 : K.qx:lhme'I.lri lön:ii"i " 1ullln ,'il"l:<."I:i
""'sil/gil/ SaI/oli/ui 19. 11,9:;b: /\11<11'1::1 DIIk:l-Löwen,l\:'in joullli "'.",k"')"l1:im:i:in kill';[n
II('I-"il/gil/ SOIlOIl/(I/ 29. 11.'):;c. .'>\:'»)'>0 Ht'ikinhdmo: I1l:!n kolml;' finali,li:l t'i\"iil ,·"kll llllallel'l konst'rloill:!:lll
Ndsil/;!.il/ S(IIIOIII(/I 2<). 11 ,I):;d. \ e':1 :-ir':n: SIIOIll:lhli"' lIo,ikki j;1 ~ihdiuksen \"iulukon,,,'f1(O, K uu~i~lo lup:I.1 uud..'n wlkinnan
t-It'lSil/;!.il/ 5(///0111(1/ 29. 11.9"","" Ildkki ,\ iuokoski: l';il\';in ~ibdiu ... :,ibdiu" .,öi ,'iulun
J-/('/sIIIRIIJ S(/IIOIII(/I 29. 11 9:;F: Loppukllp:lilu liin:iiin
Ildsb/Ril/ S(/IIOI1l(/1 29.11 .9:;g Rldio";1 i:l Idt"li~io~,.1
/Ids/I/Ril/ S(lI/OI1l(/1 29. 11,1):;11. \ ''''';1 ~irt'n : :,o1l1:13ko "Oill,II.1 p;I1'h:lall:1 lilllulb~
Nds/l1gll1 S(/IIOII/(/I jO. I!.9:;a. \
::.irt'n: Kolme tuomari:1 I)()\ ;1:1 Kllu,i ..lo.a ,";ulu k ilnn
palkinno.il1\:'
J-Ids/ lI~ill 5 (// /011/01 .W. II ,9:;1>. :-eppo Hdkinheimo: \ ' iululUlo~ I'id :l liiy~ill ihn:ISS:1
II,,/s/lIgill 5m/OIIWI .~O.II.9S\.': Loppukilpailu l:ini\i\n
Nd~llIgill 5m/011/OI jO. I I,9:;d : ){:ld i o~ ":1 i:l td","isioss:1
NelsillgiJ/ 5(//10 111(1/ jO. 11.9:;'" , Hdkki Aittoko~ki: P:ii\'iin ~ibdiu', Lo.pun l:ihelessii
IMsil/;.!iJ/ 5(//10111(1/ 3O. 11 .<)SF. Hdkki ,\inoko<k i: Kilpailu on \ ct:myt ykisö:i hFin
Ndsillgill 5wIOmm 50. 11 .9:;g. \ ''''':1 ~i~n : Ko.hll'" tuolll:lri.1 'I;'ikk:t:t P",kb Kuusblollc
1ll0;-neslysl3
Ildsil/;.!ill 5a1/01l/(/1 1. 12.9-5.1: -Oli h:lU~kl wil\;I:I!··. KUlL,i'IO \'oiui korke:uasoisen
Sibclius-kil\':1I1
l-IelSillgill 5(1I/01I/al 1. 12,8<):;b. ~ ppo Ikikinhdmo: Pl;'kb KUII,i'lo nousi \'oinoon
IIdslIIRill 5 m/0 1ll(11 1 12.9x, Seppo Hdkinheimo: :\"uori B:lli:I,ll\ili hil:'no~ li toiselle sija lle
NdsllIgi115(1II0 1l101 I 12.9-5d , \ ''''' ;1 ::.ir"'n: Tuomarit ybimidi~iii
I-!d~ /IIRi ll 5m/Ollw/ 1 12,Y:;",: l.0pPUlulok .. ct
Ne/,-illgill 5(///01//(// 2.12, Y-5:I : Hieno viulu\'oitto
HdsillgiJ/ 5 (///o/l/(1/ 2.12.I):;b. ~",ppo Heikinh",imo: \'iulukilp:tilu kuuluu koko Suomelle
N dMlIgill 5(fIlQlllal j. 12.1);:I: 1...."\ y-yllliöt kilp:lile\'al Po;-kka K\1L1,i'IO;:.I;1
N('/sil/gill SrIllOIl/(I/ 5. 12.9:;b. \ '''' ...1 ::'i~n : K:lik ki h:llu:I\.lt nyt kuull:1 "UOill:lbisen \"iulunsoilon peb~I.lj:I:1 I'",kk:t Kuu,i'lOa . HymyiI0;-\'3 pdim;lIlni to-.iP;lik:1I1 e<k-'S~i
I-/c'lsillgill 5al/0lllar 6.12.9-5. K;II~:l l-bkbr:,in",n: Sibeliu~ ~i puolih;1 öin
/'/I'Isillgill 5(//1011/(/18. 12.9-5:1. S'I1": 1':llklllll
NI'I,-/lIgill 5m/olllal 8. 12.9:;b. 1'I:n11l\1-Jl:lri l":Ullpih!: RSO:n :..ibcliu,-ko n''''l1li Jirn:.-npii;i-"Sii
IId.~/ II~ill 5(11/0 11/(1/ 9. 12,1):;: Pckk;i KlIlIsisto s:ti kOl ikllnn:ll1;1 Il!nnu~luk><n
IId."/II;.:ill 5(11101110/10. 12,9:;, Hb lo S;I;Ir1: Eip:i n:ikynyt P('kkl KlIlI~bt o;1
""'S/II~III 5(///011/(// I:U2.9:;; l'<.::kk:1 KUlI Si,1O le\'YltU S il><:liu, - k o n~<.::!'lon Onclinelle

I "'ISil/;!.ill S(II/OIII(l1 r ,ll ,9:;b. 1. pamo-.. ::.eppo Heikinheimo: .Iu1'y
\",lhl1ii k ~i

""a
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Hollolall Selllll
Ifollohlll St'ulu 9.1 1.9:;: Elin.1 \':[h;ll;[ 1'1 Ka!i \'iI1an",n 'Oil(;1\;11 ,julu:1
H IIfl 'lltl sl lul soltltlel
Nllji'lIdsla(/sbfadel lli. 1 1.1):;: I 1 1[oloni'ler r..clo för -'ilx-liu"l.i\·ling:.. n
Ifllji'lIdsfa{{sbfadet 19. 11.1)'). l.en:l I'on Bon~clorll En 1;l1'lin,g ;ir Iy"n;lfelb b:bu skolnin,g
Hllji 'lId~"/(ltfsb!ad('1 21. 11 .1):;, l.en,1 \"on Bon,dorlf I k\ ;1]] tlroPP;I' hJlft",n ..
NII!nulsfm{sb{adef 25.11.1):;: '1r~' finUnchk;1 I·iolini,l .. r 1 i<l.u"C

NII!/"lulstatfsbladef
ker.
NII!/'Iuls/adsblade/
I fI!(/'I/(lsta(/sb!ode/
I fI!(l'IId,I(I(lsl;{ade/
Nufi"HdSladsbl(ld<,1
/fllji"lld"ilads/J/ade/
Illlji'lId'iI(l(/sb!(lr/('1
HII!nu{."ila(/sbladel
HII!I'llds/ar!sbllld('/

2i.III):;. I.~'n;l lon Bon~dorfl; En .\lod 'OIi'1 .ir ~·n .\lod bmlll;lrIllll~i,
r . lll):; I\\lU"'1O Ii]] liolinfilul
2H 111):;. l.en,l lon Bon,dortT: J;imIN,lrk.i un.\l;1 \ iolini,kr
29. 1 1.1):;. I.el);l nl!l Ixm,dortl: Giord lon dl .. r rr;nnlocbd
.~O. 11.9:;;I ; \ ' t'lIl \inno:r i kl',i]]'
.~O. ll.<):;b. J..:na l on Bon ,do rlT: T(ll"l in.\l ~l"ill;d Illo:d l1li,~öl.k!l
1. 12.1):;,1 ; 1\\1 \1 ,i,1O 1':II1I1 !
I 12.I):;h. l.en;1 \'on Bon~tlorlT: wm \;.'n 1'11l.\l liolink,lil":d t
1.12.9'X', 1..::11;1 lon Ikllhdorff. 111'lorhk '':,l.tt' r lroh bl .. k Shl:l fin :tl-

kon~11

HU!/'I/(Is/(ldsbl(/de/ 2.1 2.1):;,1: \ iohnen ,ir Pekb KUlN'1(b lil
Hufi 'II(/,~f(l(lsbl(ld('1 2. 12,<):;b . .I0h:II1I1:1 Törn: !>il""liu'1,illnl,l.t'llnn.lrel1 P.. kb Kuu'I'1O ;ihkl]" ~in \·iolin. J:l.\l 11'Onll,lf ,1IdnJ!, p;l 01(( tila
Illffi 'lId~-'lIdsbl(ldel 2.1 2.9';'::: \..:m och lad~
Illffi'II d.~/adsb{{/del 1. 11.'):;d. l...:n:1 I 'on Bo n,dorff: Fil1J.md,k liolin kon , ert v:mn "'11 I>lor
~",g",r

I1It}h,dsl{/d.~/;/(/del

8. 11.'):;,1':'\1'1: "il x-liu, 150 ;lr
Hltji'"ds/ads/;/adel 15. 12.9'), F:'\B: I'ekk;l t\uu~i,(() 'Ix-I:lr in -'ih.diu,
Hy,'Jllkiiiitl 5(11/011/(//
Hyrillkätlll 5(///0/11(/1 2/. 11 1):;: .1..::ln :'Il>t:liu~ \'iulukilp;lilu''';1 Ipo, !>ilx-liu~ -I'iulukilp;liIu"s;ll :llkl:l dlier:i. "uonk"1:1 mubn;1 kolm..: kilp:lilil;I:1
N)'/'il/I..·(/(III Sl/I/QlIIlII2'), II. I):; TY muk;!n;1 \'iulukilpailun fi l);l;lli .. ...;1
H)'/'il/I..·ätl/l x/ I/OI/UlI 2S. II .9:;: TY-rki,ö ~:I;I ;i;in":"I,i,i .1":;111 :'llx-hu, -liuluki l\'a"sa I>U(Jsikki:I ;111
"~\'I'illhiåll 5(11/011/(11 29.1 1.'):;; !>:Ik .. alai",·iulbli k ..,k"Y!lI liulukl\':h,,:1 Ipo. viulukih'a"sal
"~\'I'illhitill 50110111(11 1 12,9:;: I'l:'kka Kuu,i,IO lOiHI :-ih.. liu".liulukilp:lilun
lUJIlleelI S(II/ o /l/{/I

18.1 1.9'): Kuu"i ,uom;II.li"I:1 tllUk.lllJ "ibdill,-I iU!lIkilp;lilu~~a
19.1 1.9'); :'\.U'UIll[ Tam;li ;lloia:I,1 :'ilx-Iiu' -I illlllkilpaillln
Ik;JJll'i'1I XIIIOII/(II 20. J 1.1):;: "',lbUllli T:lln:li :lloiul :-ibdiu, -liulukilp:lilun
H lillll'i'11 XIIIOlI/(// 2.2.11.<)'); I't'kkl l\uu,i..,IO .lloini :Iplodien '.I.lHcle!ll;m;1
I-I(I/I/('i'11 SellIOlIUlf 2/. 11 .9:;: Kolm..: ,uom:lbi"l:\ I ieLi I iulukilp;lilu":l
I-ItI/I/('I'11 XIIIOIII(l{ 2'), 11.9'): \ 'iulukilp,ailun lunndm;1 liht'n\;.'C
I-ItllII('i'1I XII/Olllflf 16. 1 1.9'): li,mnu Koin!l;l ylik1lx-llimc'I,Il"ik,i T;ln,ka:m
Niilll{'(!/1 Sm/olllal r 11.<):;.1: Y;lin ybi ,uomabin..:n liuli'll fin;laliin
1-11;111('('11 5(11/011/(11 2- 11.')'Sb: \ 'll k:tlhaim ':ilin"'l1 .k:m :-ll>t:lilh-Iiulukilp:lilu Ipo. Silx-liu"
-l"iulukilp:lilul
Iltill/('i'1I S(/IIOIIUI/ r . 11.9:;1;.': !>ilx-lilh-liulukil pailun I;ilikilp;lilu p:i:i!lyi. lunndma lii"blyi
Niiml'i'1I XIIIOII/(I/

INillll'i'1I XIIIOII/(/I
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28. 11 .95a : \'iulukHp:lilu ~ iinyi Finlandi;H:lloon
28. 11.95b, \"iulukilp~li l un finalistit siinyidt Finlandia-talolle
29. 11 .95a : Sababi~\'iuli~ti joullli keskcyn;im:un Sil.>dius-kilpailun
30.11 .95 : J:1p,mil:1bkilp,lilija \";lihtoi knnOSS;1 vi ulun
l.12.95a; 1 9-1'\lothl~ huippulah j~lkkuus Uyui suonub isten toiveet
1.12.95b: Pekb Kuusisto ensimm:iin<:,n suomabis1 oiuaja
2.12.95a. S'!T: Sibdius-k ih':l1l parhaat esiintyidt t:ipöt:iydelle ~alille
Finlandia-t:llosS:l
Hämet·!/ 501l0m(l/ 2.12.951.>: j,k, \ 'oiuo
HiilIIeelI 501l0moI4.12.95. Rin·:t Sarjas: Den glider in. Pekb l
Hiimeell 50llolll{l/ 15.12.95: Sibelius-I'oittaja Pekb Kuusisto levyttiEi Ondinelle

Hiimeel/ 50!IO!!WI
Hämeel/ SaI/omar
Hämee!/ SOI/omar
HämeelI 5mlO!!WI
Hämee!/ 5ul/ol!lal
Hämee!/5mlO!!Ial
Hämeel/ 5m/OJ//({/

lisalmel/ SaI/omat
/isa/mell S(/!/om{l/ 18. 11.95: Kansain\'ii!inen Jean Sibelius -I'iul llkilp:lilu seitsemännl:'n

kerran
Iisa/mell
lisalmell
lisalmell
Iisalmen
Iisalmen
Iisalmen

Sallomtl!
SaIlO/!/(I{
Sallo/!/(I{
5allo/!/{/{
5a!/o/!/ul
5allol//({{

19. 11.95: l'\atsumi T;Hllai :11oittaa Sibeli us-Yiulllkilp,lilull
22.11.95: Sibelius-kilpailun oS~lIlotw i ,!( 0\";l1 nuorh!
23.11.95: SibeliUS- \'iulllki h'as~a j:ltb~l kolme suo nl ~tl:li~(;l
25.11.95: Sibelill~-kongressi tuO UU1(;1 tktO;l s:in::lt:ij:bt:i
26.11 .95: S i beliu~-villlukilp:liluss:1 on peri1l1eit:i
27.11 .95:1: KlIu si~to ,lino;l suomalain<:,n Sil.>elius-viulukil pailun finaa -

Iiss:1
lisalmell 5al/oJ//({1 27.1 1.95b: Yleisökin ~i~inest:W Sibeliust;l
lisalmell 5(/110111(/1 28.11 .95: T\"-~'leisö S;l;l :i:inest:i:i suosikkinsa liuh.lkilpailuss;l
lis({lmell 5al/olll({1 2911.95: I\uopion viulu kil pailu n \'oinaj;l Pekka Kuusisto j:innitti

Sibdius-loppukilp;l:1n p:Usy:i
Sm/Om(ll I 12.95;1. srr: Pekb Kuus isto \'oitti Sibelius-vi ulukilpa il un
S(lIIomal I 12.95b: Suomen Pekka Kuusisto Sibelius-l'iulllkilp:lilun pams
Sm/OmaJ 13. 12.95: Sibelius-\"oituj;l Kuusisto le\'yttiEi Ondinelle
Sm/OmaJ 3D. 12.95: \"uo nna 1995 kulttuurimme juhli e loku\'aa ja Sibeliusta.
vutti kansainv:ilisi:i vOiUOj;l 1:1 kiehui kohlljuuuja

liso/mell
!iso/mell
IiS(llmell
IiS(llmell

Ilkka
Ifkka 18.1 1.95:
Ifkka 19.11.95:
Ifkka 20.11.95:
Ifkka 21.11.95.
1Ikk(l 22.11.95:
1Ikka 23.11.95:
Ifkka 24.11.95,
1Ikko
Ifkka
Ifkk(/
Ifkka
1Ik/.:a
Ifkka
Ifkka
1Ik/.:(I
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5:1:1-

Sibelius-viulukilp:1ilu seitsemännen kerran
Sibelills-viulukilpailll t:ij1@i 30 I'UOU:I
Sibeliu~-villlukisa :llkoi
-jl\; Pauliina Quanclt-.\brttila soiuaa huomenn;l a lk u<:,ris~i
SibelillS-viulukilpJih.lss:1 paljon nuoria soittajia
SibelillS-viulukil p:tilusS:l j;ltkoon kolme suomabista
Sibelius -kil paih.lss:1 {po. Sibelius-kilpailussa) :1lb;1 viilierä: meiltii mukana kolme kilpailij,l,!
25.11.95: Sibeliuksen hlll1loreski ... 0 kertaa
26.11.95: Sibelius-viulukilp:1i1uss:1 kansainvälisi:i perinteit:i
28.11.95. Ha rri Karri: Sibelius-kilpailussa ei ylHi tyksi:i
I 12.95: Pekka Kuusisto soitti Sibelius-ki lv:111 voittoon
13.12.95: Pekka Kuusisto le\1'uää Sibeliuksen
28.1 2.95:1: Voittoja, tappioiu. tapahtumia kuluullrivuonml 1995
28.12 .95b, J uhani Koivisto: Suom:tl:linl:'ll kultlutlri on voim isS;I;lll - I';li o nko'
30.12 .95: Hull un rohkeutta j;l optimismia IÖylyy

llta/ellt;

Iltalebli 6. 10.90, Tuula ?\io;:.'ll1inen: S\lo malaiset suurl:lUlajat kulkevat kumar:lSs.1 kohti UUIW oopper:n:lloa. Kullen'o !UI"",,!
If/(fleb/i 16. 11_95: J\lkka ,\ Ierjane n nauuii kilpailus!;1
Il/(lfe!Jti 22.1 1_95: ):innitt:i\':i Silx-liu~- \'iulukilp;lilu
Jllale/)ti 27. 11_95: Kuusislo Silx-liuS-\'iulukilpailun fina :.liin
Jltafebti 27. 11_95: T:lsokbit3 \·iulistc:j3 . Je:m Silx-lius -viulukilp3ilu
Jltalebti 28.11 .95: S:ihkeel. Taileilij:1 PEKKA KL"t;SI STO Finlandi:H310
J/wlebti 3O. 11 .95a: Sibelius-kilvan lemmikki :\Iadoka Sato
J/wlebti 30.1 1.95b. Helj:i S310nen: \ 'iulistin \,3i\'ojen 1:l1\':IL Silx-lius-viulukilp;lilu r:ukeaa
I:in:[:in
/lw/e/}t; 1. 12.95. Helj:i 5:.llonen: Pekb Kuusisto. Olen USkolll3ltoman onnellinen!
/lta/(-")I; 2. 12.95. Hell:i S310nen: LU\':ISS:1 maineU:I. I":Ih33. kunni:l:I.. Kaikki O\'el :mki
Pekka KuusistolIe
J//alebli 4. 12.95. i\!;u'gareew: Pekb Kuus isia
Ilta -5(IIIOIII(l(
Ilw-5(11/ 01l/(J/ 2,3.11 ,95: Kolme suolllal3isl3 j3tkoon Sibelius-\'iulukilpailussa
/I/(I-StIllOIl/(11 2- .11 .95. Ossi K:ll1io inen: l'ekk3 KuusistO pääsi finaaliin . Jean Sibelius -I'i u-

lukilp;lilu loppusuor:llle
lIltI-Sol/olllat 30.11.9;: Ratkesiko "iulukilpailu jo eilisiltan;l? I'ekb Kuusisto h:iibisi soi-

101l;l;In
J/I(l-5(/II 0Ill{l/ 1. 12.95:1: -;\}1 t3is i menn:i 311akka uusiks i-. Sibelius-\"iulukil\":m vo ino

S\IOnln-n
IIw-StmOIl/{I/ 1.12.95b. Ossi K3l1ioinen: Pekka Kuusisto teki sen!. \ 'iulukilp3ilun soino

viimeinkin Suomeen
IIw-SaIlOIl/{I/ 2.12.9;: Pt'kka \'oini \'iulukilp;lil\U
JlIlI -StIllOIlWI 5.12.9;: O hielmia lähetet:i;!n bsin;!m;lnöm:i:in aika:m
J/1lI-Stm om(f( 8.12.9;: Pekka Kuusisto Jir.enp:i:iss:i
IIIl1 ..SmlOl//of 13. 12.9;: Pekkl I\uusisto le'""}1t:i:i Sibeliust3
IIw ..SmIOlJ/a/23.12.9;a: Kuusiston taistelevat "iulisti"eljekset Pekk~ ja Ja;lkko nau rol l'at

m3ineelleen: :\ Iekö muka ,"" ak;lvi:l?
IIll1 -S(/I/oJII(f( 2j.12.95b: :'I[uusikkojen SUkUPUU13

Itil-lIc ls ;ltgill U"liset
flä-HelSillgill el/liset 10. 12.95. Jukb Kurttib: Kerr:lta:lIlp:1 \1.IOSI [995
/tit -/Wllle
Ilii-Hällle 28.11.95:1: Sibelius-\'iulukilpai!un fin:lali ssa k3hde~m soiU:lj:I:1
Ilii-Nällle 28. 11 .95b: lY-rleisö S.1:1 :I:i nestää suosikkins3
lI il -5tl/!O
I/å-S(II 'O 18. 11.95 :
Itii-SlII 'O 2 1. 11.9;:
Ilii-StIl 'O 2'/. 11.95:
Illi -StIl 'O 25.11.9 5:
Irä-StIl 'O 26. 11.95:

Sibelius-kilpailussa +1 OS;1 11011;lj;1;I
Sibelius-\'iulukilpailun "oin;lj;1
Koln1(' suomalaist:1 t:in;i:in Sibelius-kil\'3n \·;ilikilp:liluss.1
T3pio ~e\'3nlinna soi Sibelius -kih'3n \':ilieriss:i
Sibelius-\'iulukilp;liluss:I perintdt:i. 19 -vuoti3s I'ekb Kuusisto veljen~:i Jaakon ialanj:iljillä
flli -SlII'O 27. 11 .95: Kuusislo ;tinO;1 suoma13i nen Sibc:lius-\'iulukilpatlun fin a;!lissa
lIli ..Stll'o 28.11.95: \ 'iulukilpail\ln fin:lali 3lkoi
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11(/-5(11'0 19.11.9';;1' ~;Ik,..ai;li,fin,I Jhti kl',kl"yui \-iulukilp:lilu";1
11(/-5111'0 29.11 95b: I't;kb KIIU'I'IO iJnnilli lQPpukilp:tilulln piW'y;i

llä-Sm'o ;W.II ,9'): :\ope:1 I 'i,dunnilllo ~il)<:'liu,·kilpail u"a
llii-S(//'O I 12.9'): I'ekb KUlh i,IO :-'ibdiu,·\'iulukilp:lilun \'oiua jak,i
llii-Smo 2,1 2.9') , kp: \ 'iulu\'oillO on kuin ,\I.\I-kuhJ
J(lkQb,~/a((s

Tidllillg

jak'Obssltid.< Tidllill/.!. F:'\U: Tjuj.lo (;Ir ..pdel \i<1are
jak'ObSI(f(ls Tid'I;II:.! 29.11.9'),
11 'ihdiu,>t,II'!ingen" Ty,k liolini,t :Llhröt fin:Llen

r,

j(t!..>obsl(/(I.< Tidllill}.? 30.11.9'). 1"11 .... ihdiu,: "n:lbbt fiolbyte under ul"linFen
l(lL'Ob.~I(I(/$ Tidllill/,! I.tI29'i" r'H KlIU'i'IO 'I)t:'br in 'ihdiu,
KOl/II/IIII

Sllll Qllml

loS. 11.9');1: !-i:;lIh;tiIW;II111<:n Jean Sibeliu, -\iulukilp;dlll St'itSt'lll:innc n
k.:rran, .\Iubna I I O';1110U'li;I'I. 10i,t:1 h:uu , i Suomöt<i
Kaillllllll SmIOIJ/(/1 I H.II ,9,>1>: ~Il)t:'liuk''''n \ 'iulukolherllo rhii ,UO~i1t\1
"'aill/IIIII $lHlU/I/{I/ 1911.9'>: "ibdiu'-I'iulukilp;lilun a10il1 ,q;1 ;u,\'olliin
""aillllllll $ol/o/!/{I/ 20.11 ,9'>: ~rr '11)t:'liu,.\·iulukilp:1IIu IUOII;I1ll!t Illon!;! kl11s;li1l\'iiliS[:i
[;tiluria
" ""illlllfll &11/011/(1/ 22 II ,9'i "iI)t:'llll'.liulukdp:lilu"':1 mUk,1Il:1 nuori;L '>Oi[[:lii:l
1\0;1111111151111011/(1/ 25,1 1 9') "iI)t:'hu'.llulukilp:lilll":1 j:llkoon kolm.: ,uolll:Llaisl:l
1\0;11111111 S(II/OII/(l1 21.11.9') Jl";ltl "jl)t:'lill,> -1'illlukilp:lillI"1 ,lIkI,1 dlil"r:.i: Suom<,,~t:1 "in·
niuell"c I1n;I:lliin \"kb kolme kilp:lilii;l:1
"'-(/hlllllll 5011011/01 Z- 11.9');i. 'Tr Kuu'i,to :Iino<l ,uom;I!.lincn Sil)t:'liu~·I"illlu kil p:li lll n
I1n;I;llbsa
""(/1111/1111 Smwl!l(l{ r
11,9')]): T,Ulnclm,1 tiil'btyi ~ i bdil.ls- ki l p; ti h l ' ~a , Kuusisto ;;1 ,\ !:lhtin
yki'iön ~uul"'uo,ikit
" "aillllllll $1111011/(/1 28.11.9'): T' ·yl",j..,(} ";1,1 ii;mest:i:i 'uo,ikkin':L
""alllllllll $(///OII/al 29.1 1.9'),1: ",tk"II'II'>\'iuli.:'ti ke~ke\'l!i \iulukilp:lill.l";l
""alIllIIlII $(II/OII/m 29.11.9')11: I'ckk,L KlIu,i"lQ j:innil!i ko\;hli 10PPlIkilp;lall p:i:isy;i ;a on
lul",,,,,/ tinJ:in. l'opp,lkon"t",j,t d 01", tIlUl!:t noko~CI ",nnt'n kilp;I;L t",kt'\"iit teriiii
" '011111111/ ~/JIoll/m 50,1 1.9'i,1. ,,"rl' F<:'I:I I-lif\'en'Jlo .,.,Io,t,/:I I"iiden,i:i ~il)t:'lill~·I·iuI Ll kil·
p:1iluj:1
1\(/11/11111/ Sm/OJJ/(/I 3O. 11.9'i1>, .\];I;lilm;1I1 "11)t:'lill~- ,>eUl~lI kooll,t Ild,ingb~:l
"'011111111/ Sm/OII/(/I 50.11 ,9'ic 'OJX';I I iulLl111":1ihto Sibeliu'i . kilp;ljlu'~:1
"'0/1/1/1/1/ S(II/OII/(// 1.129'):1, ~'rr : KlIu'i,to \'oitti Sib<:,lill,-l"iulukilp;lilun
"'(1/1/11111/ S(lI/OIII(/1 1,12.9')1,. s'IT: \ ·oitonhl.llltll:I:1 l'illlukj l p;lil,t'~; 1
"'(/111111111 5(1110111(11 2.12.')'): \"iulukilp;lilun IXllkintokon .. crni l'intm di;l-Ialossa , Pekk:!
KlIusi,lO ~()it1i sl!:le!iuk'':11 \'iulukon't'non
A"alllllllll Sal/Olllal 12,129'). "'inlkkl \iirrl:'t' \"iulull.: d ole ollut ko,k;I;111 1';lihtochIO;I.
'\]07.,u1·dllO l,ln;Un K:Ij,I,lnin Ork",~t",rin '>Oli"tin,1
K(lIIIIIIIII )(1110111(11 IJ 12 .1)'), "ilx'liu'-I'oitt:1j;1 l'o:kk:1 Kuu,i'lo 1<:'I'ytt;i:! On<1indle
"·mllllllll SmlO/!/{I/

Kale l 'lI
KaleuI 18. 11.9'), .Iukk,L '\b,mJn<::l1 "lbdill~·\'illlukill;L";L I t o';lI1ol1a;;I;1 20 nl:I;ISt;I,
Pi'>l",isU ja ke,ki,lf"\ oh\;1 luOl'llllu ,mioinnl'~;L
,,'a/e/"{/ 2lll.')';: Kom", [po. kolmd "UOtllC'I;L plkoon ~11X'lill,·\· iull1kilp;tilll~.:'a
A"O!t'I'(/ 28. 11.1)'), srr: \ 'iulukilp;lilun IInclali alkoi
"'-a/I:I'(/ 50,1 1.')5:1 : l\i ll";1I1 j,llompi puoli
A"a/t'/"{/ ;SO, 11.9')!). E~ko Aho: '1\11111<:,1111<1 lill<:'ntyy. i;innit~· , k:!w;I:1
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Ka{em 30,1 1.9'e: P;iidn \:dinu_ \'11 Kans:!ill\-:ilinen Je:m Sibeli us viulu kil pailu
Ka{em 30,1 1.9,d. Esko Aho: T:msbn r:lelio-orkesterin llusi ylikapellimestari Hannu

Koinda: Tu khollll:m \'oiton jälkeen

~eurasi

loppuunpalaminen

}\o{em 1.1 1,95:1: Pekb Kuusisto I'oiui Sibelius-\'iulukillxlilun
Ko{em 1 12.9'b. Esko Aho: Seilsem:inn",n Sibelius -\'iulukill":m [po. Sibelius-\'iul llkilv;ml

\-oitti Pekka KUllSislO :\uoruus j,1 WilO palkittiin sittenkin
Ktll/sall U lIlisel
"'m/sm/ Cutlset 18.11,9,. srr, \ 'illlukilp:lilun fin,!:!li :llkoi: K:lhdeksan sOitt:li:l:l kahdek-

sasta lll:lasta
K a Ijata i lIell
Kmja{ulllell 18,11.95 : Sibeli us-\' iulukilpailu - . kt'rr:m
"'({/ja{alll ell 10 ,1 1.95, SlT: \'11 Jean Sibelius .I"iulllkilp:lilu alkoi. Japanil:!i nen l\":usumi

Tam:li ensimmiiisenii I:l\'alle,
A:({/jo{aillell 11.11.95: Sibeli us-"iu lukilpail un eSlr:ldill:l pal jon nuori:1 soitta jia
"'({/jo{aillell 23.11.95. srr: Sibelills-"iulukilpailussa jatkoon kolme suomalaista
K({/]'a{aillell 25.11.95. srT: Sibeliuksen humoreski ,10 kertaa
"'({/]ä{ail/ell 27.11.95a. S"fT: Alkubra\'ootkin kuultiin Sibelius -viulukilp:lilun [po,

Sibelius-l"illlukilp:1 illml I"ii Iik ilpailuss:1
"'(/Ijo{aillell r.II.95b. srr, Kuusisto :Iinoa s llom:ll:linen Sibeli us-"illlukilpailun finaalis-

S:I
"-mja/aillell r . 11,95c STr: Sibeliuksen \'illlukonsertto yhii suosittu
Kmju{aillel/ r .11.95d . SlT: Perinteitii riiniiii
"-mja{aillel/ 28,11.95 : \ 'iuluki lpailun fin:uli :llkoi: .\ Iukana kahdeksan soittaj:I:1 k:lhdek-

S:lsta m:I:lst:l
K(lIja/olll('l/ 29. 11,95. srI': Pekka Kuusisto jiinnitti loppu kilpaan piUsyii
,,'(IIj(l/olll('l/ 30. 11.95. srI". :\Ope:1 \'iuIU!l'-:lihto Sibelius-kilp:lilussa
K(IIj(l/ailli'l/ 1.I2.95a: l'ekk:1 Kuus isto \'oilli Sibelius -\'iulukilpailun lpo, Sibelius-viulu-

ki lp:lilunl
1 12.95b: Suomen Pe kka Kuusist o yllätti
1 12_95c Toinc<;t korke,db jo keskil'iikkon:l
212_95 . SlT \ 'oitonhuum,I:1 \-iu lukilp:!ilusS:l
13_12.95. srr· Pekb Kuusisto !e'-yttiiii Ondind!e

Kmja/olll('l/
Kmjt!loiW!1I
Kmja/a!i/(,I/
Kmja/aill('ll

Klllso
Katso 17. 11.95a' Kahdeks:m (ldkim:t:1 Sib<:lil!ksen \-iulu konserlOsl:1. \'11 k:l1ls:!ill\-iilinen

Jean Sibelius -l'iulukilp:1i1l1
Kt/tso 27. 11 .95b: Jean Sibelius -"iulukilpailu
KUI/hujoen KI/!/IllIlIislehti
KallhlljO<'11 KIII/!/t//lis{eIJ/l 1-+,11.95: Pauliina Sibelius-killan \':ilierii;in
Keskipohja" maa
Ke~kijJo/~i({!/I!I{/{/

18,11.95, srr: .Ie:m Sibelius -\'iulukilpailu seitsemiinnen kerran

"'/,sk/!JObj({!/!!I{/{/ 19 ,11 .9':;, srr: Sibeli us-l'iulukilpailuJl aloittaja :lnQuiin
K/,skipobj(I!/!//{/a 2.),11 .95 . srr Kolme suomal:lista jatkaa Sibelills-\illlllkisassa
K{'skllJOf~i(/!I/!/{/{/

2-1 ,1 1.95. SlT: \'iulukilp:liluss:1 alkaa \'ii!ied

Keskl!JObj{/!I!!I(/{/ 25,11.9':;. STr Sibeli us-kongressi kokoaa :lsi:lntuIltij:H
"·,'sl.~IIJObjOII!!/{/{/

2- 11.95a. srr· Kuusisto voitti suosion Sibelil!s-I"iulukilp:\ilussa
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KeskipohjallJJ/a(/ 27.11.95b: \ '11 k:tnsainviilinen Jean Sibelius -\ iulukilp;lilu
Keskipohjallll/{/(/ 28.11.95. STT: \ 'illlukilpailun finaali alkoi . K;lhdeks;m soilwjaa bh-

deksasta ll\:l:lsta
Keskipohjallll/(/a 30. 11.95. srr: 1\opea \'iulllnv:lilllO
Keskipohjm/ll/{/{/ 1 12.95a : Kuusisto Sibelius-kisan ykkönen
Keskipohjmlll/{/(/ 1-!.l2 ,95. STT: Pekka Kuusisto levvlI;i;i
K esk islWmtdaillell
Keskisllol//alai lleJ/ 13,11 .95: .\laanantaina 13.11 1995 alLII-a viikko
Keskislloll/alainell 19 ,11 .95: JEAN SIBELl GS -\'iulukilp:tilu
KeskisuolI/alainen 20,11 .95. SIT: Sibelius-viulukilpa on alkanut
KeskisuolI/alainell 22.11.95. SIT: Sibelius-villlllkilp:lilllssa nuoria soitwji;!
Keskisuo/!/alail/ell 23.11.95 , SIT: Kolme sllom:1laista j:l1 koon Sibdius-viu lukilp<lilussa
Keskisu olllalail/ell 24.11.95. s rr: Sibelius-kih',lssa alkaa dlierä
Keskisl lolllalail/el/ 25.11.95a. SrI': Sibeliuksen hUll10reski 40 ken:!;!
Keskisuolllalaillell 25.11.95b. srI': Toinen kansainv:ilinen Sibelius-kongressi
KeskiSl/ o/!/alaillell 26.11 ,95. SIT: Slbelills-viulukil p:1ilussa perinteit;i
Keskisllo/!/(/Ioillell 27.11.95:1. STT: Pekk:t Kuusisto soitt;!;! Sibelius-kilpailun finaalissa
Keskisllo/!/(/Iainel/ 27.11.95b. SlT: Kuusisto :linoa suomalainen l'iulllkilpailun finaaliss:!
KeskiSll olllolahlell 29. 11.95. srT: S:1ksalaisfinalisti keskeytr i Vitllllkilp:lilussa
Kesl>t"sllo /!/alaillell 30. 11.95. SlT: 1\ope:1 l"iulun":1ihlO Sibelius-kilp:lilussa
KeskislIomalo(l/ell 1 12.95a. STT: Kuus isto \'oilli Slbelius-kilp;lilun
KeskiSllOll/aloill('l/ 1.I2.95b. SlT: Taituri osaa ylill:Ei toiveetkin, Viul ukilv:ln \'oino Pekka

Kuusistol1e
Kesklpobjm/ll/a(l
Keskipobj{/IIII/oa 18.11.95: Jean Sibelius viulukilpailu Ylen Ykkösessä
Keskipobjtlllll/t/(I 25,1 1.95. SlT, Sibeli uksen humoreski esitet:iän 40 ken:l:t
Keskipobj{/l/ll/{/{t 2911_95. SlT: S;lksalaisfinalisti keskeyni
KeskipoIJjmlll/{/{/ 1 1295. STr: Suomen Pekka Kuusisto soiui Sibelius-voittoon
Keskipohjallmaa 2_1 2,95: T:!s;dsen kilvan paras \"oiui
Keski-UIIS Imaa
Keski-Uusimaa 18,11.95: Je:m Sibeli us-kilpailu seitsemännen kerran
Keski-Ullsimaa 22.11.95: Nlloria soillaiia Sibelius-l'iulukilp;dlussa. Sipoolainen Pekk:l

Kuusisto yksi s uosikeista
Keski-UI/simaa 24.11.95:1: "Dramaattinen kokemus" Ainob n henki herkisli viulistit
Keski-UI/simoa 24. 11.95b. Satu Vasanlola: Sibeli us-kilpailull wso ylläni vanha n konka-

rinkin
25,1 1.95<1 : H:1nml Koinll:1 t:mskalaisen orkes!erin ylikapdlimt'sw riksi
25, 11 .95b: K:lnsainv;ilinen Sibelius-kongressi
27,11.95 : lY mukana viulu kilpailun finaa liss;l
28, 11.95a : Pekka Kuusisto iso\'elien jiiljill:i
28.11.95b: Jean Sibelius -I"iulukilpailun rin;l,IJi alko i. Br;!hlllS j;1 Slbdius
Kuusiston ohjelm;!ssa
Keski-UI/sima{/ 28,1195<:: Yleisö sa;l ;i;inestä;i parhaat Sibelius-tulkinnat
Keski-Uusimaa 29. 1195a: S;!kS;lbisfinalisti keskeyui I'iulukilpailussa
Keski-Ullsima{/ 29.11,95b: Peki-;;! Kuusisto j;innini loppu kilpaan piiiisyä , Lepop:iiv:i
Sipoossa lumen kes keWi
Keski-Ullsill/aa 30.11.95: 1\opea viulum-aihlo Sibelius-kilp;dlussa
Keski-UI/silll(la
Keski- U/ /sill/a{/
Keski-Uusimaa
Keski-Uusima(l
Keski-UI/si maa
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Keslä-U/lsilll{/a l.!2.95: Sipoon Pekb Kuusisto Sibelius-kilp:l ilun par.IS J;irvenp;i;in

bupungin tuhat dollari:l Japaniin
Kesld-UII.';im(/{/ 5.12.95a; Kuusiston konsel1li lopppuunmyyty
KesN -/'; /lsinl{/a 512_95b: Pekka KuusislO soitUa rirvenp:dss;i

Uydd!e sa lil k _
Lipunkyselijöille vast:ll:l:m "ei oota"
Keski-(}lIsim{/{/ 6.12.95: Sipoo
Keski-Ullsim{/{/ 9.12.95a: Kuusisto kruun:l lsi Sibeliuksen juhlan
Keski-Ullsimaa 9.12.95b. Jani Uh lenius: Pekb Kuusislo: En \'ierast:l j:lzli:l
Keski-Ullsimaa 12.12.95a: Kuusisto hJikäisi JJfI'enp;iäss;i
Keski- Ullsin/(/{/ 12 .12.95b. Jani L"hlenius: ~ lenddbrotin kaiUl puhutlelil'at
Keski- Ullsim{/a 15 .12.95: Kuusisto le\")'l1;lä Sibeli uksen vi lll ukonserton
Keski- Ullsimaa 50. 12.95: Kuusisto esiintn' lälleen .J:irvenpäässä
Kirkkollllmme" SaI/omat
Kirkkol/III//mel/ 5(11/0/1/(11 3.12.95a: i\ lusiikk ivoino Suomeen
KirkkOl/lIl/lmel/ 5(/IIom(l1 ;U2 .95b. Hirvi, Hilyi Finl:lndi;H;lloss;l: S;d:linen r;lkkauteni
Klassi"ell musiikki
Klassil/ell mllsiikki 7.11.95 : Uutiset. Sibeli usta soi((;len ja puhuen
KotitJUla
KOlil//a(/ 8.12.95 . Penni Ritol:thti' Sibelius-viulu kilpa oli Pekka Kuusiston riemuvoitto
KOI/ilo/ali Sallomat
KO/l/'OI(l11 50110111(1/ 18.11.95: rin;Un :lIyot:l:ln soittojärjestys. Kansainl'iilinen Jean

Sibelius -\'iulukilpai lu seitsemännen kerr:m
KOlll'Olal1 5{/lIomm 19_11.95: !\atsumi T,lIn,li aloini Sibelius-viulukilvan
KOlll:oklll 511{/omm 23.1 1.95:l: K:likisl:l \'oittajista ei ole tullut kuuluisuuksia
KOlll:oklll 50110111(// 23. 11.95b: Sibeli uksen \'iulukonserno yhä suosittu seb kvylb en;i

1:l\":l11a
KOII/'oklll Smlollw/ 24.11.95: Kolme suomalaista Sibelius-kih-;m välieriin
KOI//'olall 5(11/0/1/(// 27. 11.95: Pekka Kuusisto ;Iinoa suomal:linen Sibelius-viulukilpailun

fina,11issa
KOIll'Olall 501/011/0/ 29.11.95;1: Pekka Kuusisto Finnini loppukilpailuun p:i;isy:i
KOl/wkl1l 5(11/011/(11 29_11 95b: S;lksabist1nalisti keskeytti
1<0111'01(11/5(/11011/(1/
1<0111'01(11/ 5(11/011/01

Kuusiston

1 12.95: I'ekb KuusislO p;mlS Sibelius-viulukilpailuss:l
2_12_95, \'oitonhuumaa \'iulukilpaiJuss:1. Tuom~lristo kiitteli Pekka

e~ iin! Yll1 ist:i

3.12_95. Juha Oksanen : \ 'oillai:l dJrälW alalla
8 . 12.95: Sipoo Illuisti Pekk:l Kuusistoa
KOIll'Ola!/ 5(/1/011/(// 13.12.95: Pekk:J Kuusisto !e\·ytLia Ondinelle

1<0111'01(/1/ 5(/1/01//(/1

KOIlI-'Oftlll SmlOIlUlI

KubmoIt-lille1l
KII/)mo!aillf/II 5.12.95. ls: Pekk:J Kuusisto I'oitli sibelius-viulukilpailun. Sympaattinen

viulisti konsertoi !\uoressa 1I 1usiikiss,t
Kurikka-Lehti
Kl/rildm-LeIJ/i -1.12.95: Itsetunto ia Suomen lippu
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Kym e n Sanomat
K.) 'IIICII Sai/omat 23.11,95. STT:

S ibeliu S-\'iu l ukilp:lilus~;1 p:i;i~ i

j;ukoon kolme suom:llais-

t:1
Kymel/ Sal/oll/at 26.11.95. STT: Jean Sibdiu$-\'illl llkilpailus~;1 [po, Sibelius -viul ukilpai-

lussal perinteit:i
Kymel/ Sanoll/(I/ 28.11.95. S'!T: \ 'illlukilpailun !1naali ;dkoi :\ llIbna on kahdeksan soit-

ta iaa kahdeks:lsta maasta
K.I'II/el/ Sanolll({/ I 12:.95. STT: Sllomen Pekk:1 Kuusisto Sibdiu$-I'iulllkilvan paras
II) 'lIIell Sm lomu/2: ,I 2:.Y5, STT: \ 'oitonhu lllllaa l'iulukilpailuss;i I'ckb Kuusisto oli ylliit-

t)"n)"t muua rauhallinen
K.1'III('11 S!lIloll/a/ 8.12. ;"!artti Turtola : Sibeli us ;a min:t
Lalli
!J/{fi

20.[2.95: ,\Iik;i oli l'lIoden 1995 mieleenpainuvin

tapahtllnl:l~

L(lpi" Kallsa
Laplll KOIlsa 31 10.95. Jlls~i H)Tönen: .\ [nhdollisu llksien konseJ11i
ulplll KOIlsa [8 ,11.95 , STT: Sibelius-\"iulukilpailu seitsem:innen kerran
L{lplll Kmlsa 22 ,1 [.95a. STr: Pe kka "'u llsi~to o n Suomen toivo Sibelius-kilpai lussa
Lap ill Kmlsa 22 ,11.951>. Tied:itkö'
ulpill Kansa 22, 11.95c. Tiesi!kö'
Ulpil/ Kansa 2:-1,11.95. STr, Kolmt' suomab bt;1 j:l1ka;1 viulllkill'assa
Lapl!! Kmlsa 2:7. 11 ,95:1. STT: Kuusisto ai no;! suol1l;!I;!int'n Sibeli u~ -viulllkil pai l un finaa -

liss:l
2:7.11 ,95b: .kan Sibelius -l'iulukilpailll
29.11,95:1: Pekka Kuusisto jiinnini loppukilp<wn p:i:isy:i
29. 1 1.95b: Hannu Koinda bpellimeslarina Sibc::lills-k ih-ass;1
1 12.95. STr: Pekb KLllIsisto taituroi Sibdius -kis;ln [po, Sibelius-kisa nl
10ri:I:I. \ -iulukilpailu n I"oiuo ensimm:iisen kerr;ln Suomeen
L(ljJill KOl/w 17. 12.95: Pekb Ku us isto
Lapill Kallsa 3Ll2.95. srI'. Sibeliusta ja elokuvaa ;uhlittiin
Lopl!!
Lopl!!
L(ljJill
LOjJi11

Kansa
II'(IIlsa
Kal/sa
KWlsa

hi~-

Llllltlll.WIll ri-Iebt i
Lal//la.wan-/e/)ti .1. 11.95, L'nicefin \'iulukonsertti
LoviislIn SCl/lomat
LOI 'IIS(/)I Sa ll o/!/{I/ 2,12:.95 ' Ylen iljen;i\';i;i ohjellmpoli tiikb:l
Liinsi-Sa vo
Läl/si-Sm"O [9.1 [.95: !\":ltsumi T:Ullai aloillaa Sibeli u~-I'iu[ukilp; !il u n
Liillsi -Sm"O 28. 11.95;/: \ 'iulukilp,tilun fina:!lissa bhdeksan SoiU:l;aa kahd~ksa s!a ma;lsta
Läl/si -Sa/"O 28.11.95b. Jaakko Haapaniemi : Sibelius-finalistit ol'at p:l ikk:ms:l ans:linnee!
Läl/sl-Sa/"O 29.1 1.95: Saks:lbinen finalisti keske~'ni Sibelius-ki1lXlilussa
Lihlsi-Sa/"O 30.11,95: !\"ope:l I'i ulu nvaihto Si bel iu s-kilp;!ilu~s;l
liil/si-Soro I,J2 ,95 : Kuusisto Sibelius-kilp:lilun paras
Liinsi-Sal'o 2, [2 ,95a . J:l:lkko H:l:l[xmiemi : Kuusisto I'oini !;tsaisuuddhwn
Liillsi-Sa/"O 2, [2.95b: \ 'oitto tuo lis:Ei t's i intYlllisi~i
Länsi-S(/ro 11.12 ,95. Kari Htlol'i:ll:i: \ 'illilJ:i kortilla
Lti IlSI-SfIl 'o 15.12 95: SibelillS-I'oil1;tj;l lel"Yt1~i~i Ondin..:"lJe
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Li/n si-Suomi
Lällsi-Suomi 19.1 1.95: Sibelius-\'iulukilpailun aloill;li;l ;llyouiin
Liillsi-Suomi 10.1 1.95: Sibelius-\'iulukilpailu alkoi
Lällsi-Suomi 14.11.95: Sibelius-l'iulukilpailussa jatkoon kolme suom;lbist;t
Lällsi-Suomi 17, 11.95' Pekb Kuusisto \'iulukilpailun tl na;tliin
Lällsi-Sllomi 18, 11 .95a : lY-yleisö sa:t :i:inest;i:i suosikkin~;l
Lällsi-Suomi 18, 11 .95b: Sibelius-kih'an finaali alk oi
Liimi-Suomi 29,11.95: Pekb Kuusisto i:innini loppukilp:tiluun p:i:isy:i
Lällsi-Suomi 30, 11 .95 : Nopea \'iulun \"aihto Silx-Iius-kilp:liluss:t
Liimi-Suomi 1 11 ,95a: Pekk:l Kuu sisto \'oini Sibelius-\"iulukil pailun
liillsi-Suomi l. l 1,95b: Suolll:lbistoil"eet korkealb Sibelius-kilpailussa
liillsi -Suomi 8,11.95: Ylen Ykkönen klo 19,15. Sibelius-I'iulukilp:lilun voinaja Pekk:t
Kuu sisto Radion Sinfoniaorkesterin solistina Jiilyenp!i!iss:[
Liillsi-Suomi 13.12.95: Sibelius-I'oitt:lj:t lel"}'lI:iä Ondinelle
liil/s ;-Uu sim(l{l
I.iillsi-Uusim(l{/ 27, 1 1.95: Silx-lius-\'iulukih';lll loppurutistus :tlba
Liillsi-Uusima{/ 1.1 2,95 . srI"· I'ekk:t Kuu sisto Sibelius-viulukilp;lilun P;!1';IS
Lilllsh'ii),/ij
LiillSili~l'lii 1611.95. TUij;1 Tuominen : Kaija S;larikeulI: Kilpailu kaSI';lI!aa llUOrl:! muusikkona
Maa setu/II" TlIle/!ais lllls
MaaseudulI TII/e/'oisIIIIS 1,11,95. Heikint)1:ir: Hdlynäl-':it \'oin:ljat
Me Na i set
.l1e Naiset 15 ,12 ,95. Riina K)'länp:[:[, Sakari \'iika & Ari Ojala: Kuusistoilla tiedetään
menestyksen resepti , Työ ja r:tkkaus teke\ ':it mestarin
NY{l .1lmu/

'\I'{/ AI{/I/d

1 12.95 . Rolf Lennart \\ 'iuing: För förSt;! gången

NykJ'piii/lii
Nl'k)1Jiiil 'i i 10.11.95. Jukk:t \b:iU:inen: Sibelius-l'iuILlk ilpailuss:1 seirsem;in SlIomabisr;l.
O liko '\iulllnoiu " Niccolo Pag:lllini luonnonoikku'
1\)"kJPiii/'ii 17. 11,95. Susann:! Luoto: \ -iulllni",kat aloin:!\';!!
.VykJ1Jäil'ii 8.11.95a : \ 'iuluk ersamti
.Vj'kJ1)iiil 'i i 8. 11.95b. Jukka \!:i:ittinen: Pekalta pOlku:t
Nyt
Nj'l 17.11.95. Teppo Sillam:Hls: Llpsitähti. 3-1 \ .
.\ ) '1 14.11.95:1. Jukka lsopm o: \ -iulumar:1tooIlarit loppukirissä
,\ ) '1 2"1.1 1.95b: K:\llsai n l'~[linen Je:!n Sibelius -\"iulukilpailu

OIl/Il -L eIJti
Oulll-Lehti 26,11.95: Sibe lius-kilpailu
OIlIIl·Lebti 7.11 ,95: Sibelius-voiu:qa toukokuussa Ouluun
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Pie k siimi/en Le hti
Plekstimäelll.ebli 25.1 1.95 [kUI';1 I'iulun I';lrresta J<l kiidestä. klll';lll alI;! te ksti: "VI I bn-

S:linl':i!isen Je;lll Sibelius -I'iulukilpailun finaalissa on mubna bhde ks:lll kilp:lili jaa. lY 1 klo 2300"'1
Pleksällläen Leb!i 27.11,95 ' Toinen bnsainl'älinen Sibeli us-kongressi :llkoi
PolJjalainen
Pohjalalllen 20.11.95: Jean Sibdius -I'iulukilp;l alkoi
Pobjalalllen 22.11.95: Kuusisto Suomen toil'o
Pobjalalllen 23.11.95: QU:ll1dt- -\1:1l1tila j;ttkoon Sibelius-kilp,lilussa
PobjalUlwl1 24.11.95a: Suomalaiset edukseen Sibelius-kilpailuss,1
Pobjalalllen 2.f.11 .95b. Kirs i-.\I:trja l'\el'am:iki: Sibelius-kih,;tn taso kirjnl"a. Pauliin;[ naut-

tii pitkiistä odowksest:l huolim:ltu
PohJolalnell 27. 11.95a . SIT: Kuusisto viulllkilpaillln fin ;wliin
PohJolalnell 27. 11 .95b: Kans;linl'äli nen Jean Sibeli us-lilllukilp;tilll [po. Sibelius -viulukil-

p;lillll
Pohja/alnell 28. 11.95 . K i rsi~'\lari;1 Nel'amäki-Karri: \'apaUlulllut,1 I'iulunsoinoa Sibelius-

1';ilieriss;L Tuomaristo )'1[;;l1i ta:1S
PO};ja/alllCll 1,12.95: Pekk:l Kuusisto Sibelius-viulukilvan par:IS
PObja/alllCll 2.12.95 . Kirsi-'\Iarja i\evam:;ki-Karri: Suomi I'oini'
Pobjalalllell 13.12.95: Sibelius-I'oinaj,l Kuusisto levyn:;:; konserton O ndindk
Pobj olall SlIIIOmtl!
Pobjo/all StlIIOIII(1! IR II .95 . S'IT: je:ln Sibelius -I'iulukilvassa lllubna 4·1 OS:lllOll;lj;t;l
Pohjolml Sm/Olll(l{ 1911.95. sr)": Sibelius-I"iulukilpailul1 aloinaja :llyouii n
Pobjokm SanOlllat 20.11.95. srr: \']] Jenn Sibelius -I"iulukilpailu alkoi
Pobjolall Sa/lOl/ul! 22.11.95. srI"· Sibdius-I'iulukilvassa mukana nuoria soittajia
Pobjo/all Smlo l/ul/ 23. 11 .95: Sibelius-I'iulukilp~lilussn jatkoon kolme suomal:lista
Pohjola II Sanaili{/{ 25. 1195. SIT: Sibeliuksen humoreski --10 kerl'l:!. Tapio l'\el'anlinn;lll

teos pakollisena
Pohjolo!/ Sa lloll/{{/ 27.1 1.95.

sn':

Kuusisto :linO:l sllom:llainen Sibelius-I'iulllkilp:lillln

timaliss:l
Po!;jo{(m S(/!IO III(/( 28.11.95, $IT: Jean Sibelius -Villlukilp:lilun finaalissa kahdeks;m soil-

tajaa
Pobjo/all
Pobjo/all
PobjO/all
PohjOlal/
Po/)jo/tII/

5(1110111(1{
5(1110111(1{
5(1110111(11
S(/ I /om(/(
SaI/o ma!

29.11.95, SlT: I'ekk:l Kuusisto ;:innini loppukilpaan p:iäsyä
1.12 .95a: Pekka Kuusisto ylEilli SibelillS-kill';IS~a
1.12 .95b. S"IT: Suomen Pekka Kuusislo Sibelius-I'iulukilpailun paras
13.1 2,95 . SlT: Kuusisto lel')1t:;;; Ondinelle
3 1.12.95 . srr. Vuonna 1995 ku lttuuri juhli dokul'aa ja Sibeliusta

Rii!;imiie" Sallol/l(/I
RIihimäen Salloll/(I/ 28. 11.95: \ "iulukilpailun finaa lissa kahdeks;ln soittajaa
ROIulo
ROlldo 9. 11 .95: Viulistit paremmuusjärjestykseen
SaiolI Seudlm SanOl""t
SaIOII Selldllll SallOlll(lt 191 1.95: Sibelius-I'iu lukilp:lilun :110illaja ;lrvouiin
Sa{oll Selldllll Sm/Olllll! 20.11 .95 : Sibelius-\"iulukilpailu monen hyvän lmm alku
Sa{O n Selldllll 50/10111(1{ 27 11.95, SlT- Kuusisto finaaliin
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28, I 1.95a. STT: \ "iulisteilla edellii kaksi konserttoa , Kahdeksan
so illa;aa finaali ssa
Sell d llll Sall Oll/at 28. 11.95b, SlT: 1Y-yleisö S:la niinestää suosikkinsa
Selldllll Sallolllat I 12.95. SlT Kuusisto Sibelius-kilpailun par.1s
Sell d llll SaI/Oili(/( 2.12.95a : :\"autinnon maku
Sell d llll SaI/o ili(/( 2.12.95b. S'IT: Voittajan Illllllll:l:l kilp:lilun r;nkettu:l
Selldllll SalI OIlI(/( -\ , 12.95. Irja Koinln iemi : I nlon;latioh~iiriöitä
Selldllll S(II/o/l/al 5.12.95 : Sibelius myy kult:w

SaIOlI Seudll/1 Sm IO IIW!
SaIOlI
SaIOlI
SalOlI
SaIo lI
SaIOlI
SaIOlI

5""a
Smw

6. 12.95. Risto Oj:lla : Sibben hipaisu

5aWkutlfu/1l Kausa
Satak//I/!/(/II KaI/50
Suwk//I/!/(/II KaI/50

S{/fakIlJ/l/(/!/ KOl/s(/
S(lI(lkllllll(/!/ Kal/S(I
S(I(aklllll/(/II Kal/sa
S(II(/J.!/II I II(/I/ Kal/sa
S(l/akllllll(/// Km/sa
S(IIak/IIII/(/1I Kallsa
Sawklllllum Kal/sa

IS. II ,95: Sibe lills-\'illlukilpa seitsemännen kerran
20. 1195: Sibe lills-l'illlukilp:li1u alkoi
22. [195: Sibe li us-\'iulukilpail ussa nuoria soittaji:l
27. 11 95a : Tunnelma ti ivistyi Sibelius-I'iulukilpailussa
27.1 1 95b: Kuusisto fin:l,lliin
27. 11.95c \1 1 kansain\';ilinen Jea n Sibelius -viulu kilpailu
28. 11 ,95: Finaaliin kahdeksan Sibelius-tulk int;t:l
29.11.9 5: Saksalaisfinalisti keske)'lli viulukilpailuss:l
1. 12.9 5: Pekka Kuusisto ylilli od otukset j:l I'o iui Sibelius-I'iulukilp:li-

lun
2.12 ,95a: N:iin meillä!
LI2,9 5b: Pekka Kuusisto lla myös s:l1akunt;ll;tisi;1 juuri;!
5{1/ak1ll1ll0l/ Kal/sa 8 ,12.95: Sibelius-\"iulukilpailun \"Oilt;l j;l Pekk;t Kuusisto Radion sinfon iaorkesterin solistina Jäf\'e npä~i ss ~i
S{l/al.illIlJ/{/J/ Kal/5a I 1.12.95: Kuusiston l'e kk;t k p:i:i jazlaillen

SaWkWllltI1I Km/sa
Smaklllllltlll Kallsa

5(/ 11011 5a1lomfll

IS. l I ,9 5. SS sr r: Jean Sibeli us -viulu kilpailu alkaa sunnuntaina
19. 11 ,95;1. srr: Myrsky sotki myös Sibelius-I'illlukilpaillln järjeste lyj;i
Sm 1()1I 5(1110 111(11 19. 11.95b, Sibe lills-I'iulukilpailu alkaa
Sm 'O lI Sm/Olllal 22.1195. Sl T: Kuusisto ko hahduni Sibelius-viulukisnssa
SdI 'O lI Sm lO lllal 2-1. 11.95. sn ': Sibelius-viulukill"assa jatkoon kolme Sllom:!l;tiS(;1
Sm 'O ll SaIIOIl/(1I 27. 11 .95:1: Sibelius-viulukilpailun finaali alka:l t;inä~in
Sm 'OII Sal/Oll/lIl 27. 11 .95b. STr: Pekka Kuusisto Sibelius-\'iulukilp;ti lun tln;l;tliin
StII 'O lI Sal/Oll/a! 28. 11 . 95~ . Tauno Le mpine n: Sibelius-I'iulufin;uliin tuli (llrlgOS
5(11.'0 11 Sal/oll/a! 2S. II .95b. SlT Sibeli us-\'iulukiS;lkt;tn e i \':i hy IV-:i:inestykseltä
Sa {,'O lI 5(1/I0 l/lat 29. 11 ,95. SlT: SJksabistlnalisti jOll!ui keskeyttämään. Pekka Kuusisto
keskiuyi Sipoossa Sibeli ukseensJ
5a{,'O II SOI/omat 30.11 .95 , srr: Yauhdikas \'iulll1W:lihto Sibelius-kilp:lilussa
Sa{,'OlI Sal/ o ll/a! 1. 12,9 5a : Pekka Kuusisto voitti Sibelius-\'iulllkilp;lillln
SU/'OI/ Sal/oll/a! 1. 12,95b. SlT Kuusisto ylitti rohke i1ll1l1:nkin toivee t
Sm'o ll Sailo IImI 2. 12.95 , Tauno Lempine n: K~irk i kaksi kko ko neno i KuopiOSSJ helmikuussa. Voitto Suomeen - \'ihdo inkin l
5(//'0// 5(11/0111(/15 . 12 ,95. Katariina Tuovine n: K;lllpungino rkesterin kevät tuo Kuopioon
nuoriJ huipPllsoli stei ~
Sa {,'O l/ Sal/Olllul 13. 12.95. srr: Sibelius-voitt:lj:l Ondinelle
Sa /"O I/ 5(/110 11/(11
Sa /"O II 5(/110 11/(11
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Selkouutiset
Se/kolllllisel 12. 12.95: $uomabinen voitti ensi tmn:iisen kerr:ln Sibelius-\·iulukilp;ti lull.
Pekka Kuusisto on musiikkisuku;l
Seura
5elll"(/ 8 .12.95. "1:ll;a-Terl1l1 Luoma: \"iulu\'iiklrist;l mest:lriksi
5elll"(/ 15.12.95. Jouko $orjanen: TöllÖlel!en
Sipoo" S(IIwII/at
5ipooll S(WOlllul 30.11.95:
51jKX)Il S(l1101II(/18.12.95a:
5ipoon 5t1110m(11 8.12.95b.
b:ln
Sipoon 5all0llwI 1'1.12.95:

Pekka Kuus isto Sibeliuskih'an tln:t:lliss:l
Sipoon oma \"iulut;lituri
"Iallti Raut;lkorpi : \'iulukilpailu p:i:illyi Kuusiston \'oitonjuhKuu sistolle seurakunn;ln stipendi

Suomen KlwalelJti
SIIOlllell KIIl 'a!eb!i 17. 11 .95:1. K:uri Himma : \"illlukilpailua eddt:i;( tuhansien tuntien työ,
Hetk i lyö
S/IOII/ell Ku/,{/!e})11 1i.11.95b . .\ !inn:1 Lindgren : R;!dio, "Iinne \'i inuri katosi'
SIIOJl/ell KII/,(/!ehli 812.95. Riiu:l Pyysalo: Suomi \'oiui'
Suomellmaa
S/lomenmaa 25 ,11 .95: }:innil\ S tiil'islYY
Suomel/maa 2.12,95a: Pekka Kuu sislo n.!!ee Ouluun
5uo!llel/Jl/u(/ 2. 12 ,951>. t.:lla-:\laij;l Hdkkib: Sibclius-\'oil1:1j;1 tulee toukoku uss:l Ouluun
5,101l/el/mC/(/ 2.12 ,95c: \ 'oilOnhuUlll:l:t \'iulukilp:tiluss;l
5110111('1/11/(/(/ 2.12 ,95d , ella .\l:1i j:l Heikkib : -'1<: "Oitelliin
SlIomen K/walehti
5110lllell KU/'(lle!;1i 17 ,11.95a. Katri H imnu: Hetk i Ivö
SIIOlllen Ku{'{tfd;li 1711.95b. :\ 1; nn;1 l.indgren: !llinne \'iinuri btosi'
Suomen K/II 'u l,,};li 8.12 ,95. Riiua l')"rs:110: Suomi \'oiai!

SUOl/lell U ,'lJeifllle/)ti

ei ollut urht'illlsS;l
511011/1'1/ C,./)el/ule/)II 21. 12,95. Anu K;It1tunen: Huippu\'iulisti nauttii myös sulkap;dloilusta j:l i\BA :sta

511ol!le!l Urhelluld)li 7.12.95. Kuudes .\ !ies: Syksyn j:innia:i\"in kilpailu

Talou seliimii
T(/lollsefiimii 1.!2,95: Cultor juhli Sibeliusta
Tllrklllailletl
7;I/"I.:IIlall/(,1/ 5.12.95: Peukul. Pekka Kuusi sIo

Tu,-,,,, Piiiviilebti
TIII1/11 Piiil 'iileb/i 1j , 12.95: Sibdius-voitta j;l Pek ka Kuusislo le\1'tt~iä Ondinelle
TII I"II II Piii/.>'iileb/i 30, 12.95: Vuonn;l 1995 k ulttuurimme itlh li eloku\':la ja Sibeliusta
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TIII'II 11 SatlOIIIlll

1ill"llll 5(1110 111(// 9.1 195: Goth6ni j:1 Chulll:Khenko orkesterin tillllip:lrina
1i/nlll Sal/ Ollla/ 12.11 .95:1: Sibdius kutsuu \'iu lblej:1
1ill"llll 501/0 11/(1/ 12_11 .95b. [tiili Suominen: Crheilupsykologin kaIIlta SibelilIS-viulllkil p:lilllun
TIII"III/ SallOl//a! 18. J 1,95. STr: Jc:m Sibelius "'iulukilp:lilu :loQi jo sdt~m:innen kerr.1Il
TIII"IIII StIIIOIlIll! 19.11.95: Sil>dius·\'iulukilpailu r.\{Iim.~,1
1ill"llll StIllOIl/(I/ 23.11 .9;:1. O,mo Tapio R:iih:i!:i: Kilp:lilulb j:l kilpailulb on eroa.
Sibelius·kilp:lilun "<:l11ifin:llistit se]l'ill:i7itnlll 5(///OI//(/! 23. 11 .9;1>, ~"T: Kolme suolll:\l:\i,,\'iulbti:\ j:ukoon
1illWI 5(///OI//(1/ 2;. 11 .9;:1: Hdki lyö
1ill"/lll501/0ll/at 2;.1 1.9;1). S'IT : Sibelius on esilEi kllh:lin\';ili~,,:i kongressiss;\kin
1il/"l/ll 5(///011/(// 26.11.9;;1: H:lIlnu Koi\"ll1:1 yl iklpelli11le"t:lrik"i T:lIlsk:t:tn
1ill"/lll St'1I101l/(I/ 26.1 1.9;1>. 0)1110 Tapio Riiih:i!:i : Yli kirkk:l:1Il "dl'ish';i! \';Iin h:II"\':I1.
Slllll1:l eEimysI:i odoldaan yb;i
1iI/"l/ll S(/I/OII/o/ 27.11.9;:1 : Pekk:t KIIU~i..;to Sibelius-kih-:!n :!ino:lksi suomalaiseksi tln:llisliksi
1i11"l/11 5011OI/uI! r . II .9;b. 0'1Il0 T:lpio R;iihii];i: .\IUlIl:1l11:1 i)'llly-yWit ys Silxlius·viulu·
kilp:lilllien fin:l:tliin . Kuu"blo l1·tllin:ill;i 10ppukilp:tilllun
1i/J"/IJ1 5(///OII/l/T r . 11.9·x-: ~ilx-liuk:..:n viulukonsertto 8 ke n;!:,
1i/J"/IJ1 St'moJ//(I/ jO. II .9;:t. 0'1110 T:tpio R:iih;ib: \ "illl11kilp:lilun fin:\;\1i ta:.oillui. P:i:itö"t:i
j:innilet:iiin
1ill"lIl' 501/01l/a/ :W. II .9;b. O,mo T;lpio R:iih:il;i , Sopid;1 fin:tli'lI:'j:t:
Tlm/ll 5(11/011/0/ 1.12.'}5: l'ekJ.u KUll,j'IO Sibdi u ~·\"oinoon
TIm", 5(11/011/(1/ 2.12,95;1. 0'1Il0 T:lpio lUih:ilii, Pekka KUll~isto olllaa luokkaansa.
TUOI11:1ris(O rk..;ill1iclin<.::n :'ibeli u,.kilp:lilussa
"-'11"1111 5(11/011/(1/ 2.1 2,'};1:>, O,mo Tapio IUih:il:i, \ 'illlurhoiton .\ I.\J'!
1ill"llll 5(IIIOIII(l! .~_1 2 .9; , Sillllii kirb,. ~:II;llnoi!
1ill"llll SalIOllIa! U_ 12 9;: :'il>diu,·\'o ill:lj:l IÖTII:i:i OnJindl",
1imlll SalIOllIa! 2'1.12.9;:t: Iluippu\'iulbtin blenlel"i t:iyllyy hUrj;t:l v:luhti:t
1ill7111 SrlllOlJlllf 2·1.11.9-3[). [{,tili :>llolllirlerl : Kuki I:ihelli Ahn:n:lllm:t:t!t:t mllst:tnlimplln~
Pekka Kuusi..;ton l11uI,loi,,,a joll]U;t;11I0 tuOk"llU kinkll!l:l
TV· /'ecktl/l + Ra d io
7l '·/'('(;kall + Radio r . 11 ,'};: ~i1xlill"t:I\' lingen~ :lIt:1 fimlli'lcr i '1'\'

Tyrl'iiiill Sal/oll/a/
1)n'iit'i1/ 5 m/OII/(//

2;. J 1.9;: \ 'iulukilp;tilUIl fin:distit h:l;l't:ltIo.:111";t

U tllOiJl/(Ul

ellsilll(/a 22.11.9;: Pekk;t Kuu,j,to

~ibelius-\'illlllkil\':I,~,t

2'.II .'}'): T\' IHUk.Ill:1 I iul11kilp:lllun I1n:t:tlh",;\
L'/IS;IIU/(/ 1.12.9;: P<.::kk:t KllU,blo \"oiui
CIIS;III(/(/ 2.12.9;:\: \ 'illlukilp,lillln p:trlU:ll <;Qini":ll \"Io.:I:i 111:111:1
( 'lIsil1/(1t1 2_ 12.9;b: Pckk;1 Ku u~j~tO SifMXlll kes:i:in
( '/Islll/(l(/ 8. 12_95 : Silx-l ill~'1 iulukilpaHun
(;lIsim(/{/ 1.3_! 2_9;: Pekb Kuu,bto lelyuiEi
( 'IIS;II/(/O

UtltiS/I /lo k si
UlIlis/'IIo11ii 27. 1 1.95: \'11 k:lll"lilll':ilin<.::n Je:lll SiI:>t:'lill" -viulukilp:lilu
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Uutisl'lIoksi 1.12 .95: Pekka Kuusisia Slbelius-\'iul ukih-;m P;!l-:l~

Vasavladel
Vasabladef 19.11.95. Fi\"13: Sex finUncbre i Sibdiust;iding
Vasabladef 21 11.95. Fi\"B: Silx.-liustidingen inkekks
j/asab!adef 24.1 1.95. Fi\"B: Tre finEincbre \ iJar~ i Silx.-liustiivlingcn
l'(lSab!udef 25.11.95. Fi\"B: Andra omg;ing~n i SilX'"liust:i\"lingen St:m;tf
j/(lSub!adef 28.11.95. Fi\"B: SilX'" li us-l:i\'lingen tili IIn,lI
Vasab!adel 29. 11.95. Fi\"B: Tysk fimliSl m:"tste aYbryta Silxlius-t:i\'lingen
Vasab!adel 1.12 .95: Hipp hipp hmra!
V(IS({b!adel U.12 .95. Fi\"B : Pekk:l Kuusisto s]X'"Ltr Silx.-lius \'iolinkonsen p;t skiv:l
Warkmule" Lebli
llIarkalldell Lebti 18.11.95: Sibelius-viulukilpailu seitsemiinnen kerran
Warkalldell LelJti 22 .11.95: \"iulukilpailussa nuoria soillajia
IVarkalldell LelJti 50.11 .95:1: Een Hirvensalo selostaa viidensi:i Sibelius-\'iulukilp:tiluja
lJ"I(lr!.:(//l(lel/ LeNi 30.ll .95b: i\"ope;1 viulun\':lihlO Sibelius-kilpailussa
Veikk(mja
VeiJd.:uaja 4.12 .95. Erkki Ahti:l: \'iu lunsoiltaia katolla
Viikkolllltiset
l'iikl..'OlIlIfisel 3.12.95: \ 'oillaja-KuusblO
l"iik!._'O/III!isel 22.12.95:

I'ekb

soilt,!:!

.Wr\·enp;Ws~:i

Kuusi~to hellllikuus~a .J;irn;·np:i;i~s:i

ViiSIr" N)'/tl11tJ
ViiSlm I\ )'hllld 28. 11.95: Pekb Kuusisto mecl i afetS Silxlius-fin:ll
I "iiSlm 1\)'ltllul 30.1195. Fi\"13: SibdiusS:illsbp
I "iiSlm I\l"lw/(1 8. 12.95. 1'1'113: Pekka Kuusistos
ViiSl ll'l Nl"ltllu/l -1.1295. Fi\"(3: Pekka Kuusisto spdar in Sibdius
Åbo Umle,-riittelser
AIJO ljllllerrällclser 28,11.95. Fi\"B: Silx.-Iius "ioli nlii\'ling pa slulrakan
Abo ljl/{Ierriillclser 30,11.95. Fi\"B: Snabbt tiolbYle mitt i t:ivlingen
Abo ljmlerriillelser 2.12.95. FNB: Pekka Kuusisto skrev finJ:indsk musikhistoria
Abo ljmlen"i;lfelser 1-1 .11.95 : KuusislO spel:1r in Sibelius \'iolinkonsert
6sterboltllillgell
OSlerbollJ/iJ/gell 18.11.95. F:\"13: Sjuncle Sibeliust:i" lingen inleds
OSlerbolllliJ/geJ/ 2. J 2.95 . Fi\"1l De bäsw \'iolinistern:l upptr:idde
USlerbolfllillgell 13.12.95. FNB: KusislO spel:tr in ski\'a för Ondine
ÖSlerbollllillgm 30.11.95. FNB: Kultu <'uet 1995: Jubileer. t:il"lingar ocll sknncbler

226

TE LEVISIO-OHJELMAT
J 27.11 1995. Ykbr:tdio. T\" 1: \'11 k;mS:linl';Uinen .k;1I1 $ibdius -viU!ukilpailu
II 28. J 1 1995. Yldswdio. T\" I : \ '11 kansaindlinen JC;lI1 Sibd illS -I'iulukilp:lilu
III 29_! 1 1995. Ylebr:ldio. TY 1: \ '1J bnsaindlinen Je;m Sibelius -viulukilpailu
1\' 30_ 11 1995. Ykisr;l{lio. T\" 1: nl k:ms:tifi\":ilinen )"::Ln $ibdills -viulukilpail\l

RADIO-OHJELMAT
K:!ikki fadio-ohjc1m;u lIusiuiin ~~lIr:J:t\':m p:ih-:in aamun:1 lukuunOI.!:ull:ltta Piazza: •. joka
uusittiin S:Ull;lll p:iil'iin illall: •.
,\ 19. 11 95. Y!eisr;ldio. YlI.' 1: 7 . kan S:lim':ilinen Jean Sibelius -\'iulukilpailu
B 20. 11.95. Ykisr;ldio. Yle 1: - . kans;lin\";ilinen.lean Silxlius .\'iu lukilp:tilu
C 21 1 1.95. Yk isl~ldio. Yk 1: 7. kans:linl-:ilinen Je:m Si\)dius -vi ulukilp;lilu

D 22, 11.95. Ykis r:ldio. Yk 1: 7, k:ms:lin\';ilinen.Jean Sibdius .I'iulukilpailu
F: 24.11.95, Yldsr:adio. Yk 1: - . k:msainI"3Iinen.Je:m Sibdius ' I"iulukilp:lilu
l' 25.1 1.95. Yk"isr.Jdio. Yk 1: - , k:mS:lin\'älinen )e-Jn Sibelius -\'iulukilp:lilu
G 26.11.95. Yleisr.ldio. Yk 1: - . k:Hl~in\'älinen Je:m Si\xlius -viulu kil pailu
II 27.11.95. Yleisr.ldio. Hik~r.ldion : l'i:l7.7.;1

UUTISET JA AJANKOHTAISOHJELMAT RADIOSSA JA TE LEVISIOSSA
19.11.95. :\1"1"3. 7-Ulllisel
19.J 1.9,. ,\1"1"3. 10-ulItis.:t
19.11.9,. YI.E. lY 1. 20,50, T\'-Ulilisd ja siEi
20.1 1.95. YI.E. Ykn Ykkönen ja R:ld io Suomi. 8.00. Aamun peili
26.1 1.95. ~ITd. 100ulIlisel
26. 11.95. YLE. lY 1. 20.50
2-, 11.95, .\ID'3. 9-uutiset
30.11.9;. ,\IDj. --uuti~t
30.11.9;, .\ID'5. lO-ullliset
30.1 1.9;. YLE. lY 1. 20.jO
30. 11.9;, YLE. Ibdio Suomi. H.OO
1 12.95. J'>ID'3. lO-uutbet
12.95, YLE, Ylen Ykkönt'n j:1 H:ldio Suom i. 600. 7,00 i:l 8.00. Aallmn peili
12.95. YLE. Ylen ykkönen. Aiinirauta
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VIOLlNISTS, MUSIC AND IDENTITY
The 1995 Sibeli us Via iin Campetitian in t he Fi nni sh media

The Wpit 01' this swely is the \"ay that the 1995 Sibelius Viohn Competition was
handled in the Fi nnish media: in ne\\"spapers ancl mag:lzines. ,me! on rad io ane!
television. T he focus af the sludy is the construction

01' the violinists' ane! the

l11usic's identiry, from the perspect ives af feminism ane! af new musicology/

critical musicology.
This invest igat ion 01' the represent:nions in t he media af the ident ity 01' the

violin ists a ne! 01' the mllsic explo res the relal ionship between the media texts
:tncl 'rea l ilY' Hepresentations clo nOl reflecl reality: ra t her. they :Jct ively p roduce.
re-shape, interrogate o r modify signi ficance. The)' afe nOl independent af the

re:llity in which they are created,
I have examined the creltion af significance b~' means of the concep t of
'identity', ldent it)' is specifically canstrllcted throllgh dilTerence: wh:\t is slured
by a male Finnish v ialinist with his feI1O\\· competitors is oversh:!dowed by h is
d ifference from. for ex:unple. a femak Japanese \"iolinist. The analysis of the
media texts de~d i ng w ilh the Sibelius Compet ition therefore foeuses on the differenees whieh are made there: between men alld \Vomen. between Finns and
fo reigners, between white and non-white. TilI'.' dominant perspectives in these
media texts were t llose of Finnish nationalism. masculinity. and Western wh ite
cuhure. Consequently. t ilI" central elements in the construction of the 111usicians' ancl the music's iclent ity \Vej"e gender. nJt iona!ity. ethnicity ancl 'rxe'.
The study is divided il1lo fom P:!IlS , The first seLtion Jdelresses q llestions o f
:llltonomy theory: the second, ones of gencler: the thircl. of n:lIionality: and the
fo urt h, of ethnicilY anel 'race'. AlltonOnlY theory affeets in ma ny ways the w:!y
that the Lompet itors ancl the m usic arI" coneeptualizecl. The unclerst:mding of
the relationship between t he music and the rnusiei:\ns. :lnd t heir 'environment' .
is not entirely coherent, hO\\·e\'er. A music com petition is sim ulta neously an
instance both of 1l111sic. and of j"i\·alr~l . and for autonomy theor)' this is a problematic configurat ion ,
[n aceorcbnce wi t h an aUlonomous eonceptu:!lization of m usic. the competition perforrnances cOnstitllte :\ series of eoneens. In the eOllleXI of a music
com petition . however. the bou ndary between the musieal alld the extra-mllsieal becomes panicll larly dearly \'isible_ In tenns of the autonorny principle, the
const ruction of the violin ists' identity on ca tegories of gender, nation:tl iry , ethn icity and 'race' is ext raneous to the l11usic itself. yet it is p recisely on these ca tegori es tha t the med ia texts do construct t ilI" competi tors' identities ,
Despile the frequent ly repe:lled assert io n th,ll Weslern ,u1 rnusic d d ines
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itself as a feminine Clllt ur:ll :lrea, Ihe female coml>el ilors \Yere not privileged in
terms of Ihose feminine Char.lCleristics wh ich are \'alued highly in music.
Fema le gender was m ore likeJ y tO be seen as pmentially undermining Iheir professional status :IS mllsicians, The significance o f the body was :dso realized in
differem wa ys for male and female competilors, [n \\,Olllen, :t1tr.lCti,'eness was
bolh an essenli:l! qll:11ilr, :tnd silllllhaneollsly :1 Iluea\. The men, on the olher
hand, \\'ere assllmed ta l>e 50 tot:llly in comrol of their bodies that the bod}'
became im'isible 10 the listener. The female competitors were Seen in terms af
c:tring and self-s:tcriltce, whieh ;tre problem:nic char.tcteristics, ho\\'e\'er, far :tn
autonomous tllllsician, The media texts described Ihe \\'amen eompetilOrs ;IS
ca relakers ooth through their role as mothers 10 Iheir ehildren, fOf inslanee, ;I nd
:11,.,0 in relation ta ot her competilors,
The cornpet itors w ere also presented as rt;>prt;>senting eru ire nations, The
Si1>elills Competition \\':1,:, seen not merdy as a tl."',:,1 of tHusic:t! skil1. but :1150 01'
riv:llry between n:llions, :md specifica lly 3S rel;uing tO Finland's p1:tce arnong
the other nations, [n winning the Competition, Pekka Kuusisi a simultaneollsly
represemed Fi nnish col1eel h 'e musici:mship and the entire Finnish nation ,
Kuusisto's heroic aehie,'ement W:lS 10 r.lise Finnish \'iolinm:mship to 3n intern:nion:1 1 le\'eI, :tnd to raise Ihe fiddle of the Finnish folk musici:lns tO
respeclability,
~'l o reO\'er, the foreign eompetitors \\'ere cate~ori 7,ed as more welcollle o r
less \\'ekome in terms of their n:ttionality, ethnicit y 0 1' 'r:lee'. ,Iapanese fem:d e
violin ists were o thered pl'im:lrily in terms o f et hnieit}' ;!!ld 'r:lCe', and only secondly in terms af gender. The o thering both of \\'oml."'n :ltld o f non-\,\l esterners
has a long tr;ldilion in \,\ 'ötern an tUusic. Correspondingly, Western af{ Illusic
itself W:IS constructed in these texts as norm:Hin' , and ib cuhur.11 :md historical
specificity \\'as obscured , The competilors' perfo nnanees \\'ere usually e\':llu :tled by dh'iding the strength<; alld \\'eaknesses in lerms of the e:ltegories of skill
:md of interpretation, II \\,:IS sug,gested thai there \\':lS :1 signifie:tnt imba1:tnce in
Ihe Asia n eompelitol's bet\\'een their exeellent lechnic:d ,.,kills on Ihe one hancL
:tnd their weak intel'pl'el:ttions o n the otheL For :1 ~ood musici:tn, ho\Yever.
technique is merdy the tlle:tns to \\'arcls the acbievemel1l of the higher goal af
interpret:ltion. Si ncl."' the Asian eompelitors. hom,! \'er technically brillia111, were
seen as 1:tcking in interprelati,'e abiliW their performances cOllld not meel the
criteri:1 defined as nece,:.~:try to mt\:' Art, Tlwir pr\:'s\tmed rejection o f illdh'ic!u;liity :tnd interpret:u io n excllldes Ihem from the elile of the gre:u interprel ers o f
Westem musie,
Jn this study, hO\\'e\'er, [ ha\'tC' rejeeled the coneept o f :lUlonomy in lllusic,
and :Jeeept nOl only 'intr.l-musicll', bul :t15O those ' exl!~l - tllusical' aspects which
\\'Ne focused upon in the medi:l texts. In p!~lcti CI."', thl."' tlll.!di:t were neither wil1ing no r ab)e tO repon the musie excepl in the ("ontext a f these extr;J-lllusical
fe:tlmes, For 'music' ;!nd '\'iolinist', :IS in :my identil Y conslruClion, features
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extr:meous to t!lese :IS :llltonomOllS concepts pro\'e in p~lCtice 10 be Cfllci:d in
the process a( generating me:uling. In Ihis processlla liz:uion o( significlIion, the
bou nda ries belween \\'h:1I is imra-music:d and \\'h:ll is extra-musical becorne
unc1ear. In the Sibelius Compel ition. meaning becomes constructecl not only
(af the extra-musicll elements. but equalh' for the t1111sic 'itselr. in terms af
gender, n:ll ionalit},. ethnicity and ' ~lCe'.

'hal/s/ariol/ : Keil/} Bauarlx"('
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