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kistaa sekin. Kitaristit Heikki
osss! Alder Ego lyö
ÜNILEVYPOIMINNAT
Ruokangas, Henrik Hako-Rita,
levynsa tulille klasTEKSTI JA KUVA: MATTI KOMULAINEN
Jukka Iisakkila ja Tuomas
sisesti. Muuten men
Levyjulkaisuista etsii aina omia suosikkeja,
Paukku hakevat kukin uusia
naan modernismin
mutta kuulokentan katveesta osuu uteliaan
tuulia. Monilahjakkaiden muu
aallonharjalla. Tapa luoda uutta
sikoiden saunditutkielmista
on perinteinen ja silti freesi:
kokeilijan amyreihin usein iloisia yllatyksia.
uutteutuu rinnakkaisia aanimusiikissa kanssasoittajien
maailmoja, jotka viestivat seka
kuunteleminen ja keskinainen
valineen etta vision rikkaudesta. Mono
missaan formaatissa. Svartin Jazz- ja
kommunikointi mahdollistavat inspi
and Dialogues, Clocks and Clouds ja Scrip
Pop-Liisa-sarjat jatkuvat uusilla kym
roivan tuloksen. Sielta, hetken synnyt
tion profiloituvatkin itsenaisiksi saavu
menen lp:n otoksilla, tekijöina muun
tamista sointiyhdistelmista pilkottaa
totuus.
muassa Edward Vesala, Piirpauke,
tuksiksi kuitatessaan, etta instrumentti
on aina vain valine - tunnettahan tek
Vastaava tuoreus valittyy Béla Faragón Juhani Aaltonen ja Hassa Walli. Levyt
niikka valittaa.
tarjoavat hittien lisaksi kohtaamisia
töista. Mieskuoro, solistit seka instru
Macy Gray tuntuu aperoivan samain
mentit jousisoittimista sitariin ja tablaan muusikkovieraista sooniseen riskinot
toon. Laatupuristeista löytyykin run
apein. Raspiaani ammentaa uusirnmal
korvaavat tavanomaisuudet kutkuttavin
laan saulista ja jazzista. Tunne iskee
saasti unohtuneita erikoisuuksia, kuten
aanikuvin. Sakraalinen yhdistyy avant
Orfeus tulkitsemassa Pink Floydia.
kipinaa ja groave kaukuttaa. Sarna patee
gardeen ja etninen universaalin tavalla,
nuareen tulakkaaseen Kovacs. Hal
joka kiehtoo korvan lisaksi mielta.
We Jazz elavöittaa livejulkaisujen
lantilaisen a.a.ni ja.a mieleen rohkean
ideaa Berliinissa aanitetylla koko
Vapaus inspiroitua hetkesta ja sen
genrekimaran tavain. Se miksaa nase
elmalla. Black Motor, Bowman Trio
sattumanvaraisuudesta valittyy Tho
vasti vaikkapa nousevaan amerikka
mas Bartlettin ja Nico Muhlyn levysta.
ja Jaska Lukkarinen Trio tarjoilivat
Balilaisen seremoniamusiikin originaalit Monarch-klubissa seka uusia savellyksia laisnimeen The Internet. Lasil�isbandin
etta tuoreita sovituksia levytetysta mate r&b-jazz-hiphap vetaaa maniulatteisuu
pilkottavat paikoin paivityksista, mutta
riaalista. Jalleen todentuu vaite, etta jazz dellaan, aivan kuin kallektiivin albumi
muuten paino asetetaan tahan aikaan,
alisi skannaus viime vuasikymmenien
on
usein parasta juuri yleisön edessa
menneen ja modernin kohtaamiseen.
asin ja unahtuneista tyyleista.
soitettuna.
Ylen studiossa on tallennettu run
Agenda vai taimi kampas:;,ina
Puhtaalta pöydalta aloittaminen virsaasti musiikkia, jota ei ole julkaistu
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monessa. Dde to Marilyn (1973) ali
elektroakustinen tutkielma, jossa tiimi
tekniikkavelho Antero Honkasesta lyö
jii.guru Edward Vesalaan tutkaili taa
juuksia innolla. Vielii.kin idea kantaa:
kokeilusta kehkeytyy upea audioelii.mys.
Brötzmann/Aaltonen/Kowald/Vesala otti
tilan haltuun taas freen keinoin. Hat
Lotta (1974) tupeerataan kiharoille jo int
rossa. Nelikko paahtaa kiivaasti. ja ken
kyydissa. pysyy, löytii.ii. itsensii. lopussa
aivan uudesta tilasta.
Iro Haarla perehtyi a.ii.nimaailmojen
luotaukseen Edward Vesalan rinnalla.
Työ on jatkunut omina projekteina.
Around Again syventyy Carla Bleyn
musiikkiin. Triolevy kiteyttii.ii. tilantajun
ja sisii.istyneen minimalismin voiman:
nii.in hiljaisuuskin muuttuu sisii.llöksi.
Sperm harppasi kauas lii.htökah
distaan. Massiivinen baksi kronikoi
monitaiteellisen underground-ryhmii.n
vaiheet. Ydintii. ali provasainnin ohella
Pekka Airaksisen sii.hkömusiikillinen
luataus. Se vaimaannuttaa niin ikii.ii.n

Áke Anderssonin ja Antero Honkasen

työt. YLE:n ii.ii.nitarkkailijakaksikko lai
Reidar Sarestöniemen maalausten audia
vastineet pii.ii.asin Maagilla.
Tuttua kuvastaa uuteen valaan vievii.t
niin ikii.ii.n Mátyás Szandai, Mathias Lévy
ja Miklós Lukács. Trian Bartók-tulkinnat
kaartuvat uteliaasta avantgardesta mys
tiikkaan, joka tuo mieleen Piazzollan
tanga nuevan draaman. Kansanmusiikki
avartuu sen myötii. maailmanmusiikiksi
samalla kun kalmikka avartaa kii.sityk
siii. cimbalamin kaltaisten instrument
tien mahdallisuuksista huikealla tavalla.
Trygve Seim pualestaan tua valo
keilaan Suamea: hii.n sii.velsi Helsinki
Songsin teakset tii.ii.llii.. Rumpali Markku
Ounaskari, virolaispianisti Kristjan Ran
dalu ja narjalaisbasisti Mats Eilertsen
muavaavat sa.vellyksistii. glakaalia klan
gia, jassa Pahjala kahtaa ilmaisumuadan
kasmapaliittisuuden. Vangitsevasti.
Kakeellisuus an kirjattu myös KUU!:n
dna:han. Jelena Kuljiéin laulua muaka
taan siinii. kuin Kalle Kaliman kitara
saundia. Kirskunta ja pauke avat silkkaa
punkia jazzin kaananissa, samain
asenne: luavassa prosessissa kaikki kii.y.
Vapaus an kiehtanut Takeshi Kitanoa
kin: A Scene at the Sea (1991) paikkesi
ohjaaja-nii.yttelijii.n aiemmista verioap
peroista jaka suhteessa. Leffan luan
toestetiikka vii.littyy Joe Hisaishin
saundtrackista. Score kuulastaa paikain
Satien minimalismilta, taisinaan taas
Sakamoton avaruudellisuudelta - kau-

nista kautta linjan.
Maisen riskinatan rinnalla Led Zeppe
lin kuulastaa tutun turvalliselta. Uusi
blu-ray-audia sisii.ltii.ii. saundtrackin hittei
neen sekii. neljii. videanii.ytettii. ikanisesta
konsertista. Jimmy Page takaa pii.ivityk
sen autenttisuuden: Moby Dick'kin kuu
lastaa koatun usealta keikalta.
Statuksella an kii.ii.ntöpualensa. Esi
merkiksi Wigwamin ja Pekka Pohjolan
vienti ali vinhaa kansainvii.lisestikin,
mikii. heijastui tuatantaon ja henkilöihin.
Kunnianhima ahitti kuitenkin ulkapua
listen vaateet, paineet taas löivii.t kiilaa
ihmissuhteisiin ja psyykeeseen. ProgeESITTAJA(T)

ja.tin ja bassakenraalin myöhii.istuatanta
viestii, ettei periksi annettu silloinkaan,
kun maailma muuttui ympii.rillii. vaan
lappuun painettiin valitulla tiellii.. Ja
Wigwamhan löysi vielii. uuden alun,
tulaksena kalme albumia, jatka julkais
taan ryhmii.n 50-vuatisjuhlan nimissii.
audiafiileinii. tuplavinyyleinii..
Aikain takaa kaikuu Dylankin. Liveii.ii.
nitteet 1962-1966 vievii.t kauteen, jollain
legendaa vielii. luatiin. Alun saalat edus
tavat vii.litöntii. folk-Dylania, myöhemmii.t
The Band -sii.esteet tii.hteii. laistassaan.
La-fi-laatu ei verota tadistusarvaa: sisii.ltö
painaa senkin edestii.. ■
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cd
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cd
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cd
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Dark Album
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Lucky Golden Stripes and Starpose
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Bob Oylan
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Columbia
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