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voin mieli, valpas ote. 
Daniel Erdmann's Vel-

vet Revolution kommen
toi elamaa ja sen ilmiöita 
sanattomasti, emootioita 

vaivihkaa savelvarein kehittaen. Erd
mann ammentaa niin sisimmastaan 
kuin kirjallisuudesta ja elokuvista, 
kuten Aki Kaurismaen klassikosta 
Kauas pilvet karkaavat, jolloin saksofoni 
soi erityisen melankolisesti. 

Daniel Wohl yhdistaa puolestaan elekt
roa klassiseen mykistavasti: ranska
laissaveltajan État jylisee kuin hanen 
aiemman yhteistyökumppaninsa Jóhann 
Jóhannssonin teokset. Wohlin dynamii
kantaju herkistaa, tasapainottaahan han 
seismista pauhua eriksatiemaisella hil
jaisuuden estetiikkalla. 

Sisin on saveltajien kannustin ja 
materiaalin lahde. György Kurtágin 

miniatyyreissa kohtaavat perustunteet 
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TEKSTI JA KUVA MATTI KOMULAINEN 

Musiikki on pohjimmiltaan tunteiden siirtoa. 

Genreen katsomatta emotionaalinen lataus 

erottaa jyvat akanoista. 

surusta elii.mii.nvimmaan. Puupuhal
linten ja ihmisii.ii.nen sii.vyspektri tuo 
teemat iholle. Lii.snaolo mykistii.ii. niin, 
ettii. aii.nitteille keksii kii.yttöii. myös 
laitedemoilussa. Arvo Partin musiikista 
tunnistaa saman ytimen. Magnificat ja 
Stabat Mater ilmentavii.t samalla olevai
sen pohdintaa harmonisesti, kuuntelijaa 
lohduttaen ja levolliseen mielentilaan 
johdattaen. Nykysii.veltii.jistii. Péter Eöt

vös tutkii mysteerejii.. Musiikki leikkaa 
makrotasolta sisii.avaruuteen: Atlantis 
symboloi samalla tutkimatonta meissii. 
itsessii.mme. Verhottuun keskittyy 
György Ligetikin. Jousikvartetto Méta
morphoses Nocturnes syntyi Unkarin 
diktatuurissa 1953-54, ja nyt sen palosta 
voi aistia monentasoista salattua. 

Kaija Saariaho on arvostetuimpia ja 
levytetyimpiii. nykysaveltii.jiamme. Eks
tasis, The Tempest Songbook seka True 
Fire, Ciel d'hiver ja Trans ilmentavii.t eri 

tavain Saariahon puhdaspiirteista muo
tokielta. Ekstasis ulottuu pakahdutta
vasta ilosta riipaisevaan kaihoon viulun, 
huilujen, ihmisaanen ja elektroniikan 
keinoin. Oheinen bluray (pcm-stereo & 
5.1) tarjoaa teoksesta lisii.ksi Jean-Bap
tiste Barrieren visualisoiman tulkinnan. 
The Tempest Songbook perustuu Sha
kespearen Myrskyyn sopraanon, barito
nin ja orkesterin viedessa perimmaisiin 
inhimillisiin tunteisiin. True Fire, Ciel 
d'hiver ja Trans vuorostaan peilaavat 
ihmisen yhteytta luontoon ja kosmiseen 
ymparistöön baritonin, harpun ja orkes
terin aanin. 

Willie Nelson huokuu vakuuttavasti 
myötaelii.misen lampöa. Tuottelias kan
kari tutkii 69. studiolevyllaii.n ihmiselon 
ihanuutta ja kipupisteitii.. Olipa tulkitta
vana uusi laulu tai ikivihrea, 86-vuotias 
savayttaa elaytymislahjoillaan. 

Mark Ronson tekee tilia tel}dyista ja 
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.nii.ttömistii.. Late Night Feelings an 
[Válla tavalla vanhanaikainen paplevy, 

jassa salistit Lykke Lista Miley Cyrusiin 
tulkitsevat skaalaa hauraista haaveista 
sydansuruihin brittituattajan ohjauksessa. 

Princen tuatteliaisuus ihmetyttii.ii. edel
leen. Ultimate Rave ikuisti vuasituhan

nen vaihteen uudet laulut, paketin dvd 
taas valikoiman aiempia hitteja livena 
millennium-bileissii.. Rallien aptimismi 
liikuttaa yhii.. Originals tii.ydentii.ii. kuvaa 
raidoin, jatka nerc antai muiden kii.yt
töön: kaikki Banglesista Sinéad O'Canna
riin ampuivat niillii. sitten listaille. 

AKA Trio kiteyttii.ii. afra-brasilialaiset 
vaikutteet maderniksi maailmanmu
siikiksi. Manikulttuurisuus an vaima

vara, joka generoi harmoniaa ja saanista 
avarakatseisuutta pasitiivisia vibaja 

synnyttii.en. Samankaltainen visia rikas
tuttaa Youssou N'Dourin Histarya. Ela
mii.n opetukset samain kuin eritaustaiset 
vierailijat kaikuvat lauluissa hyvaa 
levittii.en. Paolo Fresu, Richard Gal-

liano ja Jan Lundgren löysivii.t yhteisen 
sii.velen 12 vuatta sitten. Kalmannella 
yhteislevyllii.an he ammentavat edelleen 
amista taustaistaan. Ystii.vyydestii. versaa 
musiikkia, jaka rakentaa siltaa Pahja
lasta Valimerelle. 

The Cinematic Orchestra an levyttii.nyt 
verkkaisesti: Ta Believe an vasta neljas 
studioteas 20 vuadessa. Jasan Swinscaen 
työjii.lki an ulkaisesti viileaii. ja latauksel
taan pidattyvaii.. Tyyni pinta kuitenkin 
kii.tkee manenmaista myllerrystii., janka 
kuahuun ii.ii.nimaalailu lua kantrasteja. 

Brad Mehldau ei pualestaan kii.tke tun
tajaan. Finding Gabriel syntyi Raamatun 
tutkiskelusta, mikii. natsaa yllii.ttavii.sti 
vapaajazzilliseen atteeseen. Kumppanit 
kuten Becca Stevens lisii.ii.vii.t levyyn 
sydii.men sykettii.. 

Martin Kohlstedt an jii.ii.nyt mieleen 
sielua vaimaannuttavana kansertaijana. 
Ströme tii.ydentii.a muistikuvaa liveii.kin 
maniulatteisempana: pianisti työstii.ii. 
siina kaneiden lisaksi kuaroa. Orgaani
nen ja elektroninen summautuvat asa
tekijöita suuremmaksi musiikiksi, jaka 
toimii samalla meditaatiana. 

Naennaisen eriparisia elementtejii. 
törmii.yttii.ii. myös Panda Bear alias Naah 
Lennox. Pienimuataiset laulut perustu
vat trubaduurimuotaan, mutta mieliku
vituksekas studiotaituruus nostaa työt 
siiville. Vastakohtaisuus hersyttaa: ghet
toblastermainen bassorekisteri lennii.ttii.
massii. nörtihtii.vii.a runailua! 

Turkulainen MÖLy Trio kanavai 
arkiymparistön sytyttamia aistimuksia 

jazziksi. Yöhetki, lii.hisaarista ja perinne 
sulautuvat soitteissa vapautuneeksi vir
taukseksi. Heikki Sarmanto levytti esi
koisensa 50 vuotta sitten livenii. samalla 
metodilla: hetkesta kiinni ja menoksi! 
Flowers in the Water soi yha tuareesti, 
vapauden eetasta julistaen. Trans-atlant
tinen yhteys taas voimaannuttaa Terkel 
Nergaardin yhteislevya Ralph Alessin 
kanssa. Rumpali ja trumpetisti jakavat 
yhteisen paamii.aran, mika silaa töihin 
kallegiaalista lampöa. 

Twin Peaks sii.vii.ytti ilmestyessaii.n 
mutta hammensi jatkossa siinii. mii.arin, 
etta taisen kauden soundtrack julkais
taan laajasti vasta nyt. Angelo Badala

mentin sointi viipyilee unen ja retron 
vii.lillii., ja keskeinen aines on muuten
kin tuttua - kuten myös kauden ontuva
kamiikka, mistii. cd muistuttaa.

Lizzo sen sijaan on sinut itsensa ja 
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maailman kanssa. Cuz I Leve Yau onkin 

ilahduttavan suarasukainen r&b-saul
hiphap-tuatas. Se vetaaa niin muhkealla 
sainnillaan kuin yksittii.isten raitajen 
kaukuttavilla aivalluksilla, jatka Lizzo 
salmii tiukaksi paketiksi. 

Curtis Mayfield kytki amatunnan lau
luihinsa ja The Impressians -kaudella. 
Saaloura liputti ihmisaikeuksien ja 
tasa-arvon asiaa tarttuvalla tavalla. Mave 
an Up muiden laulujen tavain nappaa 
yhii., kiitos ihmislii.heisen sanaman ja 
svengaavan saundin. 

Tuomari Nurmio on ihmiskuvaajana 
yltanyt meilla yhtalii.iseen asemaan. Vua
situhannen vaihteen Luuta ja nahkaa 
(1997), 1999 (1999) ja Korkein oikeus (2002) 
kartoittavat suomalaista mielenmaisemaa. 
Valat ja varjat piirtyvat teksteistii. paljas

tavan tarkasti, sainti taas huakuu arktista 
energiaa luamuimmillaan. ■ 

Daniel Erdmann's Velvet Revolution Won't Put No Flag Out BMC cd 

Daniel Wohl État Nonesuch cd 

Heinz Holliger & György Kurtág Zwiegespriiche ECM cd 

Arvo Piirt Magnificat & Stabat mater Brilliant cd 

Péter Eötvös Atlantis BMC cd 

Leos Janá!iilek & György Ligeti Ouartets Alpha cd 

Kaija Saariaho Ekstasis Cypres cd + bluray 

Kaíja Saaríaho The Tempest Songbook Wergo cd 

Kaíja Saaríaho True Fire, Ciel d'hiver, Trans Ondi ne cd 

Wíllie Nelson Ríde Me Back Home Sony cd 

Mark Ronson Late Night Feelíngs Columbia cd 

Prínce Ultimate Rave NPG 2cd + dvd 

Prínce Originals NPG cd 

AKA Trio Joy Bendigedig cd 

Youssou N'Dour History Na'ive cd 

Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren Mare Nostrum 111 ACT cd 

The Cinematic Orchestra To Believe Ninja Tune cd 

Brad Mehldau Finding Gabriel Nonesuch cd 

Martin Kohlstedt & Gewandhauschor Ströme Parlophone cd 

Panda Bear Buoys Domino cd 

MÖLy Trio Trail, Trials & Trolis Eclipse cd 

Heikki Sarmanto Sextet Flowers in the Water Svart lp 

Terkel N0rgaard Wíth Ralph Alessi We Jazz lp 

Angelo Badalamentí Twin Peaks Season Two Music and More Rhino cd 

Lizzo Cuz I Love You Atlantic cd 

Curtis Mayfield Keep on Keeping on - Studio Albums 
Rhino 4cd 

1970-1974 

Tuomarí Nurmio Luuta ja nahkaa Svart )p 

Tuomari Nurmio 1999 Svart 21p 

Tuomari Nurmio Korkein oikeus Svart 21p 
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