
134   niin & näin  2/2018

V apaat radikaalit on nykymusiikkita-
pahtuma Tampere Biennalen tämän 
vuoden teema. Taiteellinen johtaja 
Sami Klemola kertoo nimen viittaavan 
”taiteen välttämättömyyteen henkisenä 

voimavarana sekä siihen autonomisuuteen, joka taiteen 
tekemisessä pitää olla”1. Vapauteen liittyy toki autono-
misuus, mutta Kielitoimiston sanakirja määrittää radi-
kaaliuden toisin: ”perinpohjaisia muutoksia vaativa, ää-
rimmäisyyshenkinen, jyrkkä, kumouksellinen”2. Toisaalta 
käsite ’vapaat radikaalit’ viittaa parittomaan elektroni-
määrään ulkokuorella. Nämä reagointiherkät kemialliset 
yhdisteet voivat aiheuttaa ihmisille sydän- ja verisuoni-
tauteja sekä syöpää3. Jotain vaarallista lienee siis tiedossa 
– hyvänä vastapainona taiteen terveysvaikutusten ainai-
selle korostamiselle.

Kesystä kokeelliseen
Brittiläinen The Riot Ensemble käynnistää festivaalin. 
Ohjelmistossa on kolme kappaletta kuluvalta vuosikym-
meneltä: Daniel Kidanen Inner Voices (2015/18), Freya 
Waley-Cohenin samannimistä mykkäelokuvaa vuodelta 
1929 säestävä Regen (2013/18) ja Lee Hylan My Life on 
the Plains (2010). Promokuvissa polttopulttoja heitte-
levät muusikot näyttävät ja kuulostavat livenä kesyiltä. 
Kaava on tuttu: klassisen koulutuksen saanut säveltäjä 
säveltää teoksen, jonka klassisen koulutuksen saaneet 
muusikot soittavat perinteisillä instrumenteilla ilman sen 
kummallisempia soittotekniikoita tai ulkopuolista tekno-
logiaa. Penkeissään istuva konserttiyleisö taputtaa. Mutta 
missä on mellakka?

Toisaalta nykymaailmassa vähäiset vivahteet ja hi-
taasti avautuvat kokonaisuudet saattavat radikaaliu-
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Polttopullot jäivät kotiin
Tampere Biennale 2018
Vakiintuneen ja kumouksellisen välinen suhde, elävän ja elektronisen musiikin 
vuoropuhelu sekä yleisön kustannuksella pelleily mietityttivät uuden musiikin ystävää 
Tampere Biennalessa. Myös konserttisalissa pitkästyminen tuli todistettua kuorsauksen 
säestäessä Esa-Pekka Salosen viulukonserttoa. 
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dessaan voittaa shokeeraavuuden. Kapellimestari Klaus 
Mäkelän sanoin: ”eiköhän kaikkein vallankumoukselli-
sinta ole istuttaa ihmiset kuuntelemaan yli tunnin ajaksi 
Brucknerin sinfoniaa”4. Pitkästyminen on radikaalia.

Kokeellisempaan suuntaan mennään Biennale goes 
Mental -iltatapahtumassa. Maiju Jouppi ja Jari Suo-
minen soittavat Erkki Kurenniemen 70-luvulla suunnit-
telemia digitaalisia DIMI-A-syntetisaattoreita. Suominen 
kertoo, ettei DIMI-A ole ääneltään kiinnostavin DIMI-
sarjan soittimista: ”sointi on hyvin samankaltainen kuin 
1990-luvun kännykkä, johon itse oli näpytellyt inisevän 
soittoäänen”5. Ininä kuulostaa kuitenkin ilahduttavan 
tuoreelta. Kenties tämä johtuu käyttöliittymän erikoi-
suudesta. Siinä missä koskettimisto kutsuu soittamaan 
syntetisaattoria kuin pianoa, munasarjojen muotoon le-
vitettyjen kytkentäliuskojen koskettelu metallipuikoilla 
ajaa ajattelemaan uudella tavalla. 

Akustisen ja elektronisen yhteispeli
Myös perinteisten akustisten instrumenttien ilmaisualaa 
voidaan laajentaa sähkön avulla. Esimerkiksi suoma-
lainen defunensemble on erikoistunut elektroakustiseen 
nykymusiikkiin. Heidän konserttinsa alkaa Karlheinz 
Stockhausenin teoksella Solo (1965/66) melodia-instru-
mentille ja feedback-laitteistolle. Markus Hohti ja ste-
reokaiuttimet musisoivat kaanonissa, kun sellistin soittoa 
takaisinkytketään tilaan. Tämäkään teos ei kuulosta van-
hentuneelta. 

Seuraa kaksi suomalaista kantaesitystä: Asta Hyvä-
risen Improbable (2018) ja Veli-Matti Puumalan Angular 
Objects in Liquid Time (2018). Teoksissa hyödynnetään 
ulkopuolisista lähteistä äänitettyä materiaalia sekä elek-
tronisesti tuotettua ääntä. Puumalan teos on psykedee-
linen: linnut visertävät, diskopallo pyörii ja pikku ponit 
kirmaavat niityllä jäätelöauton kanssa. Tunnelma vaihtuu 
moneen kertaan, mutta jännitteinen outous säilyy. Lo-
puksi soitetaan Hikari Kiyaman Death Metal Rock with 
Headbang (2014), eikä nimi johda harhaan. Japanilainen 
hardcore pauhaa taustalla, ja muusikot elehtivät vimmai-
sesti koettaen keretä kaikkeen heille kirjoitettuun. 

Akustisen ja elektronisesti tuotetun tai välitetyn 
äänen yhdistäminen herättää kysymyksen: mitä lisä-
arvoa elävät muusikot ja musiikin ”tässä ja nyt” -luonne 
tuovat? Miksi emme kuuntelisi vain äänitteitä? Toki vi-
suaalisuus vaikuttaa voimakkaasti kuulokuvaan, ja muu-
sikoiden taitoa on helpompi arvostaa heidät nähdessään. 
Lisäksi tulevat vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys. 

Walter Benjamin puhuu taideteoksen aurasta viitaten 
sen ainutkertaiseen olemassaoloon. Benjamin katsoo, 
että taiteen teknologinen reproduktio eli monistaminen 
on tehnyt taiteesta lähestyttävämpää ja demokraatti-
sempaa mutta samalla vähentänyt teoksien auraa. Aura 
nivoutuu Benjaminin ajattelussa yhteiskunnallisiin ar-
vohierarkioihin ja valtasuhteisiin, eikä sen katoaminen 
ole suurikaan murhe.6 Musiikissa aura on yhdistettävissä 
live-esiintymisiin, ja Theodor W. Adorno uskoo juuri 
auran olevan syy ihmisten halukkuudelle nähdä ja kuulla 

elävää musiikkia. Solisteja ja kapellimestareita saatetaan 
kuitenkin palvoa musiikin kustannuksella – irrationaa-
lista ja epäilyttävää toimintaa!7

Kiusaannuttava performanssitaide
Myös saksalainen Ensemble Garage käyttää teoksissaan 
elektroniikkaa. Heidän repertuaarinsa pohjaa kuitenkin 
enemmän performatiivisuuteen ja poikkitaiteellisuuteen. 
Ohjelmalehtisessä puhutaan transmediaalisessa äänimai-
semassa toimivista omaperäisyyden pioneereista, jotka 
kutsuvat ”uppoutumaan musiikkipohjaisten kokemusten 
viitekehykseen”8. Suhtaudun konserttiin epäluuloisesti, 
mutta Brigitta Muntendorfin teos Public Privacy #3.1 
(2014) vetopasuunalle, ääninauhalle ja videolle valaa 
uskoa taiteidenvälisyyden mahdollisuuksiin. Videolla 
metronomi tikittää, muusikot harjoittelevat ja hengitte-
levät; lavalla Till Künkler pärisee ja nauhasoundi on mu-
kavan muhkea. 

Miika Hyytiäisen teoksen Queen Bee (2018) kanta-
esitys alkaa sekin tiheätunnelmaisena: viisi henkilöä on 
kerääntynyt subkontrabassohuilun ympärille hytisemään 
ja tutisemaan. Lava on pimeä, valot välkähtelevät, outous 
on käsin kosketeltavaa. Pitkästyn kuitenkin nopeasti, kun 
henkilöt alkavat äännellä, rapistella paperia, venkslata 
vaatteitaan ja höpötellä. Ohjelmalehtinen kertoo, että 
musiikin ja performanssin rajoja hämärtävä teos ”asettaa 
yleisön todistajiksi anti-hierarkkisen spektaakkelin hajot-
tamiselle ja uudelleen kokoamiselle.”9 Mitä?

Tytti Arolan Kahvi (2014/16) yhdistelee kuulo- ja 
hajuaistia. Lyömäsoittaja Yuka Ohta lataa kymmenisen 
kahvinkeitintä ja laittaa ne ropisemaan. Halvan kahvin 
haju leviää yleisöön ja taustanauhalta kuuluu plörinää. 
Żaneta Rydzewskan kantaesitys So Forth (2018) esittää 
performanssia performanssin tuotantovälineistä: alttoviu-
listi Annegret Mayer-Lindenberg soittaa lavalla, video-
kuvaaja kuvaa häntä ja omaa kuvaslaitteistoaan, yleisö 
näkee kaiken kuvatun reaaliajassa.

Tehdäänkö minusta pilaa? Toisaalta miksi ”vakavilla” 
asioilla leikkiminen häiritsisi minua? Ehkä kiusaantu-
neisuus johtuu pikemminkin siitä, että koen säveltäjän 
tai muusikon yrittävän saada minut osalliseksi leikkiin, 
johon en osaa enkä halua heittäytyä.

Teknologiakritiikkiä
Kiiruhdan Tampere Filharmonian konserttiin. Ajatuksien 
siirtäminen performanssitaiteesta tämän ”vakavamman” 
musiikin pariin ei kuitenkaan suju hetkessä, ja Lotta 
Wennäkosken Flounce (2017) menee ohi. Esa-Pekka Sa-
losen viulukonserton (2009) aikana alan taas erottaa vi-
vahteita ja keskittyä Jennifer Kohin viulunsoittotaitoon 
(sekä rivilläni kovenevaan kuorsaukseen). Ylimääräisenä 
numerona Koh soittaa jonkin kauniin perinteisen pikku-
kappaleen – anteeksiantamatonta nykymusiikkifestivaa-
leilla.

Seuraavana soi filharmonian tilausteos, Kimmo 
Kuokkalan Industrialis (2018). Säveltäjän itsensä sanoin 
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teos on ”paikalleen nyrjähtänyt teollinen askeesi, jonka 
pelkistynyt rakenne ja raunioesteettinen tila muodos-
tuvat kolmesta soinnillisesta elementistä.”10 Konkreetti-
sesti nämä kolme elementtiä lienevät lyöjien epätasainen, 
mekaaninen rytmi, jousten haahuileva sul ponticello eli 
tallan päällä soittaminen ja preparoidun pianon kalke. 

Termi industrial tavataan yhdistää bändeihin kuten 
Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, Laibach ja Einstür-
zende Neubauten. Noise-tutkija Paul Hegarty esittää, 
että industrial-musiikissa kuuluu rationaalisen yhteis-
kunnan hyperrationalistinen kritiikki. Teknologiaan ja 
teollistuneeseen yhteiskuntaan suhtaudutaan kaksija-
koisen jännittyneesti, usein parodisesti.11 En tiedä, pyr-
kiikö Kuokkala teoksellaan vuoropuheluun mainitun 
genren kanssa, mutta staattinen ja vähenevässä määrin 
inhimillinen soitanta sopii ideologiaan.

Viimeisenä kuullaan John Adamsin sinfonia Doctor 
Atomic (2007) – lyhennelmä samannimisestä oopperasta. 
Teos käsittelee hetkiä ennen ensimmäisen atomipommin 
räjäytystä New Mexicon ydinkoealueella vuonna 1945. 
Uhkaavuus ja surumielisyys yhdistyvät minimalistiseen 
tikutukseen ja romanttiseen mehusteluun. Teknolo-
giakritiikiksi tämäkin on laskettavissa, mutta amerikka-
laissäveltäjän teoksessa pohjavire on arveluttavan iloinen.

Kollektiivien juhlaa
Seuraavan päivänä käyn kuuntelemassa vielä Äänikol-
lektiivia. Keikan aluksi pianisti Väinö Jalkanen juttelee 
yleisölle ja esittelee tulevia teoksia – yksinkertainen asia 
tekee musiikista lähestyttävämpää. Lucien Danzeisenin 
teoksessa Weiter: Weshalb ist eine aus mehreren Einsen zus-
ammengefasste Zahl _eine_ Zahl? (2016/2018) mukana 

on jälleen etukäteisnauhoituksia. Välillä nauhalta soi 
harppu, välillä trumpetti. Kontrasti elävien ja nauhalta 
kuuluvien muusikoiden (tai koneiden?) välillä on hauska, 
mutta toisaalta se rajoittaa ensimmäisten tulkintaa. 
Biennalen tilausteos Taz (2018) on villimpi ja humo-
ristisempi. Veli Kujala kertookin nimenneensä teoksen 
Looney Tunesin Tasmanian tuholaisen mukaan12. Alun 
tyyneys hämää ja pian rumpusoolo ryntää sisään. Valot 
välkkyvät ja ankat rääkyvät ärhäkkäästi. 

Tampere Biennalen perustajalta Usko Meriläiseltä 
soitetaan Unes (1990), duo klarinetille ja sellolle. Yh-
teisuni alkaa huojuvalla viritysäänellä, seuraa hiljaista 
hulinaa ja klarinetin läppien läpätystä; sellon pönttö ei 
missään vaiheessa helähdä soimaan. Täyttä sointiarse-
naalia ei käytetä, vaan teos uskaltaa jäädä unihötöksi. 
Ville Raasakan aiheena ovat ilmamassat. Hän kertoo 
kappaleensa All clouds are not data clouds II (2018) kes-
kittyvän ”tuulen ja ilman äänen fyysisyyteen ja materiaa-
lisuuteen ulkoilmanauhoituksissa ja huilun sisällä”13. 
Kaisa Kortelainen puhaltaa huiluun ja taustalla puhaltaa 
tuulta. Teollisuushallin hiljaisen huminan ja kalkkeen 
lomaan on sijoiteltu lyhyitä huilumelodioita. Unen-
omainen tämäkin on.

Tampere Biennale 2018 on ollut pienyhtyeiden 
juhlaa. The Riot Ensemblen, defunensemblen, Ensemble 
Garagen ja Äänikollektiivin lisäksi festivaalilla esiintyi 
myös tanskalainen Esbjerg Ensemble. Nämä nopeasti ai-
kaansa reagoivat ja taidemusiikin museoitumista vastus-
tavat kokoonpanot edustavatkin hyvin vuoden teemaa, 
vapaita radikaaleja.
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